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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
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באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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ויבטחו בך יודע שמך  /השלך על ה' יהבך  /בטח עליו והוא יעשה
 /ארבעה בכרס אחת  /החוב המעיק  /הקב"ה ישלם שכרם  /בטחו
בה' עדי עד  /אל תבטחו בנדיבים  /ארור הגבר אשר יבטח באדם /
בו בטח לבי ונעזרתי  /הכסף לבניה הושלם  /ישועה גוררת ישועה /
חיזוק עצמי בבטחון בה'

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.
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 /ברכה כפולה ומכופלת  /אשרת כניסה ללא דרכון  /רפואה בזכות
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 /ובתורה אתה עמל
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מה' מצעדי גבר  /בדרך שאדם רוצה לילך  /מטבע נגד כולסטרול
 /הפקיד שהתגלה כתלמיד ישיבה  /טעות במספר הטלפון  /חלום
ההילולא  /היתושים בשבי  /המטוס המושגח  /שש שנים ומעגל
שנסגר  /הושיט ידיו לתפוס את התינוק  /קללה שהיא ברכה  /על
הניסים  /חבל שלא ביקשת משיח  /המטריה המושגחת  /רופא כל
בשר  /שיחת טלפון בזמנה  /עצת ה' היא תקום  /רבות מחשבות
בלב איש  /היכל הקודש בבית הכנסת  /כרטיס הטיסה מוכן ומזומן

ג

חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.

ד

ברכתו המופלאה של אבא זיע"א  /ח"י תחת חיים  /זכות תפילת הרבים
 /נולדתי בזכות הברכה  /לא אחד ,כי אם שלושה!  /אבא אינו מתנתק
מבניו  /מגלגלין זכות על ידי זכאי  /זה הקטן גדול יהיה  /נוכח פני ה'
 /מחיר ההזמנה  /בזכותה של אמונה  /סיבה לשמחה  /מדין הכרת
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לכל חפץ  /יום אחד בשנה  /שש שנות חיים  /זמן לקב"ה
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טיסה א'א'א'  /חסד של אמת  /נטילת ידיים מרפאה מחלה  /שלוחי
מצוה אינם ניזוקים  /ההסכם והישועה  /הילדה שבה הביתה  /הכיפה
הנוספת  /זכתה לקבורה יהודית  /סע לשלום!
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מזל וברכה בעסק התורה  /הגורל שנתהפך ברגע  /התורה מפרנסת
את לומדיה  /התורה מגינה ומצילה  /הווי גולה למקום תורה  /שומר
פתאים ה'  /משכהו לבית המדרש  /תעודת הזהות  /חיים למען חיים /
המשרד נותר שלם  /וכאשר יניח ידו וגבר עמלק  /מסירות נפש לתורה
 /הגמרא מאירת עיניים  /ותומכיה מאושר

זכות התורה353.....................................................................

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.
מחזיקי התורה  /כלי קיבול  /עקוב אחריי  /חיים במתנה  /שאלות
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בעל המעשה  /ולאחיו יאמר חזק  /מעבירין את רוע הגזירה
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ויבעט  /קרן האור ב"אור עקיבא"  /שעת הזיווג  /הרצון הפנימי  /שלא
להפסיד את הזיווג  /שידוך בתוך שנה  /המזל שנמצא באוסטרליה /
חתן של ט"ו בשבט  /מזכרת המזל ממקסיקו

זיווג הגון 311..........................................................................
 /הקדמת רפואה למכה ' /יהי סיגריות'  /שיחת הטלפון מעוררת
הפליאה  /תעלומת השיעור הנדחה  /גל עיני ואביטה נפלאות

הטוב  /פנאי לקב"ה כתנאי לילדים  /החבטה שהצילה את הוולד /
אהבת ה' בכל מצב  /שתי חליפות למשמרת  /הרי אני צאצא שלהן /
בזכות טהרת המשפחה  /ותורתך בתוך מעי  /כוח מסירות הנפש  /לא
עליך המלאכה לגמור  /שטר של מצוה  /את שוועתם ישמע ויושיעם

חופש 431...............................................................................
חופשה מעוררת  /חלות לכבוד שבת  /מנוחת מזכה הרבים  /הפלגה
ממחוזות החטא

חיים ומוות439.......................................................................

תוכן
ענינים

תעלומת הטבק  /איתות משמים  /שתי שיחות טלפון  /הבטחת הצדיק
 /תיקון רוחני  /חשבונות שמים  /זכור כי עפר אנחנו  /התמונה
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ה

חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
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ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.
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אובמ


(יומא לח ,ב)

חסד עשה בורא העולם עם עמו בשותלו בכל דור את צדיקיו ,את
מנהיגיו הרוחניים.
בכל שנות ההיסטוריה של העם היהודי ידעו הכל כי מנהיגיו
הם אנשי הרוח – הצדיקים ,יחידי הסגולה שכל עולמם האישי
מצטמצם לד' אמות של הלכה ועבודת ה' ,אך ראייתם ורוחב
דעתם יש בהם בכדי לתת מענה לכל צרכי העם .צדיקי הדורות
היו ועודם הכתובת לכל שאלה – הלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגדולים והקטנים של החיים ,בהכרעות החשובות
והמהותיות וגם באלו שאינן ,נושא כל יהודי את עיניו אל הצדיקים
שאליהם הוא קשור ,שלדעת התורה שלהם הוא מציית.
יהודים בכל הדורות האמינו שדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת
הצדיק שנשמעה מפיו ובקולו אינה אלא קול התורה ודברה
שעליה הוא מתייגע בכל כוחותיו ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית
לו יזכה לסיעתא דשמיא אמיתית.
כאשר שתל הקב"ה בכל דור את אותם צדיקים – העניק להם גם את
הכוח המופלא ,הנשגב והאדיר של "צדיק גוזר והקב"ה מקיים" (מ"ק
טז ,ב) .זוהי יכולת מופלאה ,להוציא מהפה גזירה שלכאורה נוגדת
את טבע העולם ,משנה סדרי בראשית .הקב"ה מקיים את גזירת
הצדיק במלואה ,ומעניק לה את הכוח לפעול ישועות שמימיות
מופלאות ,ניסים גלויים שזר לא יבינם .בעם ישראל הפכה מציאות
זו לחלק מאורח החיים ,פרק באמונה – אמונת חכמים.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.

באחת מדרשותיו התייחס מורנו הרב שליט"א לקושיית רבו הגאון
הגדול רבי אברהם יפהן זצ"ל (הובאה בספר "ארזי הלבנון") :המדרש
הזה הינו מופלא ביותר ,וכי התאווה הקדוש ברוך הוא על הים לקולם
של בני ישראל שנשמע במצרים ,הלא הקול שזעקו במצרים היה
מתוקף השעבוד המר .ועוד ,מצרים הייתה מלאה גילולי עבודה זרה,
ובני ישראל היו עירומים מן המצוות ושקועים במ"ט שערי טומאה.
ובינתיים ,הלא התחדשו דברים .שהרי חוו ישראל התגלות יד ה'
בעשר המכות ,ומורא גדול זה גילוי שכינה .וגם זכו למצוות קרבן
הפסח ולמצוות מילה במסירות נפש .הם יצאו ממצרים ביד רמה,
וזכו להשראת שכינה ככתוב (שמות יג ,כא) "וה' הולך לפניהם יומם".
אם כן כיצד אפשר לומר שהקב"ה לא התאווה לשמוע מהם על הים
קול חדש מרומם ונעלה יותר ,ולא ציפה מהם אלא "השמיעני את

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

2
אובמ


משל למלך שהייתה לו בת יחידה והיה מתאווה לשמוע שיחתה.
מה עשה ,אמר שכל יום יצאו לטייל .כשיצאו מה עשה ,רמז לעבדיו
ונפלו עליה פתאום כליסטים ,התחילה צווחת "אבא ,אבא ,הצילני".
אמר לה  -אילו לא עשיתי לך כך ,לא היית צווחת ואומרת "אבא
הצילני" .כך כשהיו ישראל במצרים ,היו המצרים משעבדין אותם
והתחילו צועקין ותולין עיניהם להקב"ה כדכתיב "ויאנחו בני ישראל
מן העבודה ויזעקו" .מיד "וישמע אלהים את נאקתם" שמע הקב"ה
לתפילתן והוציאן ביד חזקה ובזרוע נטויה ,והיה הקב"ה מתאווה
לשמוע קולן ולא היו רוצין .מה עשה הקב"ה ,חיזק ליבו של פרעה
ורדף אחריהם ...כיון שראו אותו ,תלו עיניהם להקב"ה ויצעקו לפניו
כאותה צעקה שצעקו במצרים .כיון ששמע הקב"ה ,אמר להם -
אילולי שעשיתי לכם כן ,לא שמעתי את קולכם .על אותה שעה אמר
"יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמעיני את
קולך" ,השמעיני את הקול אין כתיב כאן ,אלא "קולך" שכבר שמעתי
במצרים ,וכשצעקו בני ישראל לפני הקב"ה על הים  -מיד "ויושע ה'
ביום ההוא"( .שיר השירים רבה ב ,לה)

(שה"ש ב ,יד)

"יוֹנ ִָתי ְּב ַח ְגוֵי ַה ֶּסלַע ְּב ֵס ֶתר ַה ַּמ ְד ֵרגָה
ַה ְר ִאינִי ֶאת ַמ ְר ַאי ְִך ַה ְׁש ִמ ִיעינִי ֶאת קוֹל ְ
ֵך
ִּכי קוֹל ְ
ֵך ָערֵב ו ַּמ ְר ֵא ְיך נָאוֶה"

קולך"  -אותו הקול שכבר השמיעו במצרים( .ע"ש תירוצו של הגר"א
יפהן זצ"ל).
מו"ר שליט"א ביאר את העניין בדרכו האופיינית :עניין ניסי יציאת
מצרים וכן עשרת המכות שהמיט הקב"ה על המצרים ,באים ללמד
לעם ישראל מסר עצום לדורות .הלוא ברור מעל לכל ספק כי היה

אובמ


במרכז הרב בגיל  ,12משמאל הג"ר אברהם יפאן זצ"ל בביקור בישיבה בארמונטייר

ביכולתו של הקב"ה להכות את מצרים במכה אחת חזקה ונמרצת,
אם כן מדוע קיבלו המצרים עשר מכות .אלא שכאשר נענשו המצרים
בעשרת המכות ,חפץ הקב"ה שבני ישראל יערכו חשבון נפש ויתבוננו
מתוך ידיעה ברורה שגם עליהם הייתה ראויה לבוא אותה המכה ,כי
מה נשתנו אלו מאלו" ,הללו עובדי עבודה זרה ,והללו עובדי עבודה
זרה" .אלא שהקב"ה ברחמיו המרובים הבדיל בין ישראל לעמים,
וגאל אותם בזכות התורה הקדושה שהם עתידים לקבל .כך שמכל
תוקף המכות האלו שניתכו בחמת זעם על ראשם של מצרים ,יבינו
ישראל וידעו כי לה' המלוכה והממשלה והוא המושל בכל .שיפנימו
כי אם מבקש האדם ישועה והצלה ,ידע באופן נחרץ שאין לו על מי
להישען אלא על אבינו שבשמים ,כי בידו להכות לכל אשר יחפוץ
חלילה ,אך מאידך יש בידו לרפא ולתת ישועה.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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לא בכל הסיפורים המובאים בספר שבידכם יימצאו פרטים מיוחדים
או מופתים מסעירים .רבים מהם אינם אלא הגיגים ,רעיונות .אלה הם

חובה על כל אדם לזכור כל העת כי "מבלעדיך אין לנו מלך גואל
ומושיע ,פודה ומציל ועונה ומרחם ,בכל עת צרה וצוקה".
כך גם כל אחד מאיתנו ,כשיתבונן במאורעות חייו יראה  -כי גם לו
היו זמנים מסוימים במשך ימי חייו שבהם נקלע לבעיה כל שהיא.
זמנים שבהם הוא ידע וחש בבירור כי אין לו אל מי לפנות ,אלא רק
לבורא העולם .ומשום כך נבעה תפילתו ממקור טהור ומתוך מעמקי
הלב.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

אובמ


על הים נתאווה הקב"ה לשמוע שוב את קולם של ישראל  -אותו
הקול שכבר שמע בעבר .זו הייתה תפילה טהורה ותמימה ,שבאה כל
כולה מעצם ההכרה במציאות ה' יתברך ,שאין מושיע בלתו .ואמר
הקב"ה לבני ישראל ,כי אמנם נכון שגם בצאתם ממצרים נשאו
הם תפילתם אליו ,אולם הוא חפץ דווקא באותה תפילה מסוימת
שהתפללו ישראל ,בהיותם שרויים בעיצומו של השעבוד המפרך.
ובכדי לשמוע שוב תפילה שכזו ,בעלת מתיקות וערבות נפלאה
 שלח להם הקב"ה את פרעה שירדוף אחריהם בהיותם על הים,ובכך השיב אותם למצבם הקודם במצרים .המצוקה הנוראה היא זו
שגרמה להם כמובן לזעוק שוב את אותה זעקה טהורה ונקייה מכל
רבב של תלות במישהו אחר ,זעקה תמה הנובעת מביטחון מוחלט
בבורא העולם .שהרי כשניצבו הם מול מציאות קשה ומאיימת  -מחד
מצרים רודפים אחריהם ,ומאידך עומד הים למולם ללא כל אפשרות
טבעית להימלט ולנוס ,או אז בקעה תפילתם מעומק הנשמה אל ה'
יתברך לבדו.

אנחתם וזעקתם של ישראל במצרים נבעה כולה מלב טהור ,הם
התחננו והתפללו מקירות ליבם אל הקב"ה ,מתוך ידיעה שלמה
ואמיתית שאין להם מושיע וגואל אשר יוציא אותם ממצוקותיהם,
אלא אך ורק הקב"ה .לכן עלתה שוועתם אל האלוקים  -תפילתם
נשמעה ,וזכו לצאת ממצרים.

מקרים שבהם נתקל הרב שליט"א בחיי היום יום ,מעשים פשוטים
וכביכול שגרתיים ,אשר הרב הפנה אליהם את זרקור התבוננותו
הייחודית והאירם באור האמונה ,אור ההסתכלות היהודית הרואה
בכל מעשה ומקרה הזדמנות להתעלות ,ללמידת לקח חשוב לחיים,
בנטילת מוסר.
רעיונות רבים מובעים בין השיטין ,אולם המסר המרכזי העובר כחוט
השני לאורך כל הספר הוא שהאמונה היא המלווה את האדם בכל
עת ,האמונה שמה' כוננו כל צעדיו .כך לדוגמא בעת החיפושים אחר
פיסת נייר חמקמקה שעליה נכתב מספר טלפון חשוב ,ובדיוק כך גם
בעת שנשכח מקום הנחתו של דבר ערך יקר.

אובמ


במקרים אחרים משתף הרב את קהל שומעי לקחו במקרה שבו
נתקל ואשר נהג בו דווקא בצורה מסוימת .הרב מפרט את שיקול
דעתו ,את אשר חלף בדעתו הרחבה ,בהצביעו על ההתבוננות
הנדרשת בכל עת ,על שיקול הדעת שאותו נדרשים אנו להפעיל,
ובעיקר על מערכת השיקולים שעל פיה אמור היהודי להכריע תמיד.
בפשטות נפלאה מכניס הרב את השומעים אל ה'לפני ולפנים' של
התמודדותו שלו בתוך עולמו הרוחני .לא אחת מספר הוא במילים
ברורות כיצד ואיך היתה התמודדותו עם ניסיונותיו האישיים ,עם
נטיות לב דקות שמולן עמד.
די בהיכרות מינימאלית עם סגנון דיבורו והתנהלותו של הרב בכדי
להבין שכך אכן היה ,שאכן אלה הן המחשבות החולפות בראשו .אין
הוא משתמש במשלים או בדימויים ,הוא חי בפשטות כה גדולה עד
שנדמה כי אינו מבין 'בושה' מהי .למתבונן מן החוץ נראה כי דיבורים
מעין אלו הינם חשיפה אישית גדולה ועמוקה מהמקובל ,אך לא!
אצל הרב אין 'מוכר' או 'מקובל'" .יהודי חי בצילו של ה' יתברך" חוזר
הוא ומשמיע בכל עת" ,יהודי אינו מתבייש בעבודת ה' שלו" משנן
הרב שוב ושוב ואומר  -לעצמו ולאחרים .אומר ועושה.

סיפורי ניסים רבים כתובים כאן בספר זה .מעשים היוצאים מגדר
הטבע ,מקרים של ישועות מופלאות .ניכר כי הרב חי כל העת מתוך
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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גם אל נושא 'זכות האבות' מתייחס הרב כאל תביעה ומחויבות
עצומה הרובצת על כתפיו .ברוב המקרים שבהם מגיעים לספר לרב
על ברכות שהתגשמו מציין הרב כי הוא בסך הכל כיוון את האדם
לבוראו ,וכי אם משהו אכן קשור לברכה ,הרי שזהו "בזכות אבותי
הקדושים" .הרב מתאר עצמו בכל הזדמנות כ"ננס על גבי ענקים" –
כמי ששואב את כל כוחו מזכויות אבותיו ולמעלה בקודש.

הייחוס  -כלי לעבודת ה'

כאשר מגיעים אנשים לרב להודות על ברכתו ועל הישועות להן
זכו ,מעמידם הרב בחדות על טעותם" .לא הרב הוא מחולל הישועה
חלילה ,הרב בתפילתו לה' מתכוון בסך הכל ללמד את האדם שעליו
לפנות בעת צרה לה' ,הרב בתפילתו מראה לאדם את הכתובת
הנכונה שממנה עליו לבקש את כל צרכיו כולם – כתובת זו היא
הקב"ה בלבד! הקב"ה לבדו הוא פוקד העקרות והוא לבדו רופא
החולים ועשה ועושה ויעשה לכל המעשים".

לא רק באוזני מקורביו משמיע הרב את הדברים הללו ,גם ברבים,
בתוך דרשותיו הרבות הנמסרות בכל רחבי העולם ,מדבר הרב
בפירוש ובפירוט רב על כך שאמונת האדם עצמו ,היא הכוח הגדול
ביותר שיכול לעמוד לו לאדם בכל עת.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

אובמ


אמונה זו היא הכוח המרכזי שבו משתמש הרב (כעדותו בהזדמנויות
רבות) כדי לסייע לאנשים המצויים במצבים קשים ואף גם בעיתות
של "חרב חדה המונחת על צווארו של אדם" – שאפילו בהם נצטווינו
שלא להתייאש מן הרחמים .בכל עת מדגיש הוא כי בכוחה של
אמונת האדם בבורא העולם ,בזכות הצדיקים שמסרו את כל מהותם
לבורא העולם ,להגן ,לשמור ולעמוד לו לאדם בכל עת.
אמונה עזה ,עמוקה מאוד ,בכוח הברכות ,בכוח הדיבור היוצא מן
הפה ,אך כל כולו של הכוח הזה מגיע ממעשים ,מן המצוות ומסירות
הנפש של אבותיו הקדושים למען שמו הגדול של בורא העולם.

בשיחה נדירה ומיוחדת במינה סח הרב שליט"א :לא פעם פוגש אני
יהודי 'עם הארץ' המתפאר בהיותו צאצא לשושלת רבנים חשובה.
משפחתו בעלת עבר תורני מפואר והוא בעל ייחוס רב ,ומשום כך
הוא בטוח כי ייחוס זה יעמוד לו לזכות בעולם הבא ,כשהוא מצדו אינו
משקיע כל מאמץ בעבודת ה' ועסוק בהבלי העולם הזה ובתאוותיו.
ובדידי הווה עובדא ,שבא לפניי יהודי כשפניו שוחקות כאילו היינו
מכרים ותיקים .כשהבחין בהבעת פניי שאינני מזהה אותו ,שאל
בתמיהה" :כיצד ייתכן שהרב אינו מכיר אותי? והרי אני בנו של
צדיק פלוני ,ואף סבי היה צדיק אלמוני .צדיקים אלו היו גדולים
ומפורסמים ולא ייתכן שכבוד הרב אינו מכירם!"

אובמ


בשומעי את דבריו השבתי לו" :שמעתי אודות אביך הצדיק ,ואף
הכרתי את סבך שהיה גדול בתורה .אותם אכן מכיר אני בזכות
התורה שלמדו ,אולם אותך איני מכיר! עליך טרם שמעתי! ואיך
תתפאר בזהות אבותיך בזמן שרחוק אתה מצדקותם מרחק רב?"
תפקיד היהודי בעולם הזה הוא לעמול בעבודת ה' ולהתאמץ לקנות
את התורה ואת מצוותיה .כך תעמודנה לו זכויותיו בעולם הבא
ונשמתו תזכה לישב לצד נשמות אבותיו הצדיקים .ואין לו לסמוך
רק על זכות האבות שבידו ,שאינה מבטחת אותו מפני הפורענות.
אמנם שגורה על לשוננו המשאלה "מתי יגיעו מעשיי למעשי
אבותיי" ,אך מקומה של אמירה זו הוא רק כאשר ייחוס האבות
מצטרף לעבודת ה' של הבנים .אולם כאשר הצאצאים מתפארים
בייחוסם ללא כל חיבור רוחני לשורשיהם המפוארים – הדבר מכאיב
לאבותיהם הקדושים ומבייש אותם בעולם העליון.

בהזדמנות נדירה הרהיב עוז אחד מהנוכחים בעת השמחה בסעודת
ברית שבה שימש הרב שליט"א כסנדק ,ושאל כמה שאלות באשר
להנהגתו של הרב עם הציבור.
הרב האריך בתשובתו ובתוך הדברים אמר" :מוטל על שכמי עול
כבד ,עולו של ציבור המבקש לדעת כיצד להתנהג בבעיות היום יום.
הם מבקשים עזרה בדרך ,בעבודת ה' .אלה הם יהודים המתקשים
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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ואכן רואים דווקא אצל אותם אנשים תמימים ,שאף שאינם גדולים

בתוך דבריו הוסיף הרב מרחשי ליבו" :זוכרני .בהיותי ילד קטן
במרוקו ,הייתי תמיד הולך לבית העלמין כדי להשתטח על קברי
אבותי הקדושים זצ"ל .שם ,בבית העלמין ,מצאתי תמיד אנשים
רבים שהגיעו להתפלל ליד קברי הצדיקים ,והדליקו נרות .מעולם
לא תמהתי מה עושים האנשים הללו כאן .ואם בהיותי ילד קטן לא
שאלתי שאלות ,קל וחומר שהיום ,אינני שואל כלל מדוע הולכים
אנשים ונשים להשתטח על קברי צדיקים ,לבקש בקשות מתוך
אמונה שתפילתם לא תשוב ריקם .כל זאת ,משום שאני מאמין גדול
בכוח התפילה על קברי צדיקים.
"כל ידיעתי באה מצד ההתעוררות שיש לאנשים מחמת זכויותיהם,
שכן אז עוזרים לי מהשמים לעזור ולסייע להם .ואין זה כלל מצד
צדקותי ,או משום גורם אחר .שכן אני יודע בערכי שאינני גדול יותר
משום אדם אחר .יחד עם זאת ישנה סיבה נוספת :האמונה שיש
להם בהקב"ה ובזכות אבותי הקדושים .אותה אמונה המצויה בלבם
בהקב"ה שהוא יושיעם בזכות ברכת זכות אבות ,אמונה זו מסלקת
מעל דרכם עיכובים שונים ,וכאשר הם באים אלי עוזרים לי מן
השמים  -לסייע ולעזור להם .אם כן איפוא ,בזכות אנשים תמימים
אני מושפע ונעזר מהשמים  -לעזור להם .ולכן ידע העולם שאני
לא נביא ולא בן נביא ,אלא הכל מגיע אלי בזכות אבותי הקדושים,
זכותם תגן עלינו".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

במילים אלו הסביר הרב את הכוח שבו זוכה הוא להאיר במילותיו
גם מציאות הנסתרת מעיני השואלים ,ואפילו מעיניו שלו עצמו.

אובמ


כאשר מגיעה לאדם התעוררות רוחנית ללכת לרב לקבל ממנו
ברכה ,עזרה או עצה ,הרי שבוודאי מהשמים מסייעים לאותו רב
לעזור לאדם בדרכים שונות ,עד כדי כך ,שהרב מרגיש איך מניחים
מן השמים מילים בפיו ,כדי לבוא לעזרת הזולת .ואם כן ,הכל בא
מאיתו יתברך".

לעזוב את הגשמיות ,ולולא הבעיות שניצבות לפתחם  -לא היו באים
אלי .למה הם באים? בוודאי עשו איזו מצוה ,אשר בזכות קיומה
נכנסה בהם התעוררות מאת ה' לבוא אלי ,או ללכת לאיזה רב פלוני
כדי שיברך אותם.

בתורה ,הרי שבכוח אמונתם החזקה בה' יתברך הם פועלים,
שתפילתם תתקבל מהר יותר מאשר אצל הרבה אנשים אחרים,
וזאת בכוח התמימות .הקב"ה מבקש מכל אדם "תמים תהיה עם ה'
אלוקיך" .התהלך עמו בתמימות בלי לנסות לחפש דרכים מדרכים
שונות ומתוחכמות לכך שהתפילה תתקבל .וכבר אמר דוד המלך
עליו השלום "קרוב ה' לכל קוראיו ,לכל אשר יקראוהו באמת".
הקב"ה קרוב לכל קוראיו ,רק כאשר התפילה נאמרת בתמימות
ובאמיתות הלב ,בלי כל חוכמות".

אובמ


מורנו ורבנו הגאון הצדיק רבי דוד חנניה פינטו שליט"א הינו נצר
למשפחת רבנים קדושי עליון אשר גדולתם מסורה מדור לדור ,בן
אחר בן זה קרוב לארבע מאות שנה.
בראש שושלת הזהב ניצב ועומד הגאון הרב המוסמך רבי יאשיהו
פינטו זיע"א ,שהיה בן דורו ומחותנו של הקדוש רבי חיים ויטאל
זיע"א ,תלמידו המובהק של האר"י הקדוש זיע"א.
מרן רבי יאשיהו פינטו זיע"א התפרסם בזכות צדקותו הגדולה
וגאונותו העצומה ונודע כבקי בכל מכמני התורה ,ההלכה והאגדה
בנגלה ובנסתר .חיבוריו הרבים נתפרסמו לשם ולתהילה מקצה
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בציון קברי הצדיקים רבי כליפא בן מלכא ,ורבי
שלמה פינטו זיע"א בעיר מוגאדור שבמרוקו

חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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הצדיק רבי חיים פינטו הקטן זיע"א

הצדיק רבי משה אהרון פינטו זיע"א

בנו ,אביו של מורנו ורבנו הינו הגאון הצדיק רבי משה אהרון פינטו
זיע"א ,אשר באישיותו הנעלה ובדמותו הכבירה גילם צורת יהודי
קדוש וטהור ,עובד ה' המתחסד עם קונו מתוך ענווה ,שפלות
והסתפקות במועט .הגאון הצדיק רבי משה אהרון פינטו זיע"א

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

נכדו של הקדוש רבי חיים פינטו הגדול ,הינו הצדיק הקדוש המלוב"ן
רבי חיים פינטו זיע"א ,המכונה רבי חיים פינטו "הקטן" ,שהינו סבו
של מורנו ורבנו רבי דוד חנניה פינטו שליט"א.

אובמ


שושלת משפחת פינטו המעטירה כפי שהיא מוכרת היום החלה את
דרכה ונודעה ברבים מימי הצדיק הקדוש המלומד בניסים רבי חיים
פינטו זיע"א מאסווירא שבמרוקו (שנקראה מוגאדור באותם ימים),
אשר כונה בפי העם רבי חיים "הגדול" .אביו היה הצדיק רבי שלמה
פינטו זיע"א ,שהיה גיסו של המקובל רבי כליפא בן מלכא זיע"א,
שנתפרסם באמצעות חיבורו "קב ונקי".
העולם ועד קצהו ,וגדולי דורו חזו בהשתאות בגאונותו העצומה עד
שלא פסק פיהם מלשבח ולהלל .במיוחד התפרסם פירושו "הרי"ף"
על ה"עין יעקב" ,אשר אף בימינו אנו מקום של כבוד שמור לו על
שולחנם של לומדי התורה.

נתייחד בגדלותו בעבודת ה' מתוך תמימות זכה ובטחון בבורא יתברך,
ואף קיבל על עצמו במצות אביו הסתגרות בביתו למשך ארבעים
שנה ,שבהן עסק בתורה ובעבודת ה' בהתמדה נוראה .בהיותו ספון
בד' אמות של הלכה בביתו הצנוע באסווירא שבמרוקו הלך ונתעלה
במעלות הקדושה והטהרה ,עד שנתפרסם בכל עירו כצדיק וקדוש
עליון אשר תפילותיו ובקשותיו רצויות ומקובלות תמיד לפני הקב"ה.
רבי משה אהרון נודע אף בהקפדתו היתירה במצות גמילות חסדים
כאשר מעולם לא השיב פניו של יהודי ריקם ,ולכל נצרך היה משפיע
מברכותיו מתוך ענוה ושפלות רוח ולמרות צדקתו הגדולה היה תולה
את כוח ברכותיו בזכות אבותיו הקדושים ,באומרו "לי עצמי אין
משלי כלום".

אובמ


כנאה וכיאה לאילן פארות זה מהווה מורנו ורבנו הגאון הצדיק רבי
דוד חנניה פינטו שליט"א המשך לשושלת המשפחה ומחזיק מסורת
אבותיו בידו ואף מוסיף עליה משל עצמו.

מורנו ורבנו רבי דוד חנניה פינטו שליט"א נולד בי"ד תמוז תש"י בעיר
מוגאדור – אסווירא שבמרוקו לאביו הצדיק רבי משה אהרון פינטו

המלאח במוגאדור עיר הולדת הרב
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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למעלה מצבתו של רבי חנניה הכהן ,מימין
מצבתו של רבי דוד חזן ,משמאל מצבתו של
רבי דוד בן ברוך זיע"א

בשנות ילדותו גדל מורנו ורבנו
בבית הוריו שבמרוקו וזכה לינוק
חינוך יהודי טהור .באותן שנים בהן
גדל מו"ר באסווירא שבמרוקו,
הייתה במקום קהילה יהודית
מפוארת אשר ספוגה הייתה ביראת
שמים ושימשו בה בית כנסת,
ישיבה ומקווה טהרה .היהודים
כולם נהגו לכסות את ראשיהם
בהידור בשני כיסויים – כיפה וכובע,
ואף נשות ישראל היו מקפידות
לכסות את ראשיהן בדקדוק רב.
שמירת המצוות ולימוד התורה

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

אובמ


זיע"א ולאימו הצדקנית מרת מזל תבלחט"א .שמו "דוד חנניה" ניתן
לו על שם שלושה צדיקי עליון :הראשון הוא רבי דוד בן חזן זיע"א,
שהיה רעו וידיד נפשו של סבו "הגדול" רבי חיים פינטו זיע"א .השני
הוא רבי דוד בן ברוך זיע"א ,שהיה מגדולי ומצדיקי מרוקו ,אשר אל
קברו שבמרוקו נוהרים עד היום אלפי אנשים ,וזוכים לראות ישועות
גדולות מכך .והשלישי שעל שמו נקרא הרב הוא רבי חנניה הכהן
זיע"א ממרקש שבמרוקו .בנוסף לשלושה צדיקים אלו נקרא שמו
על שם דוד המלך ע"ה.

הקדושה היו אבן היסוד לכל התנהלות הקהילה ,וכל דבר נעשה על
פי דעת התורה והרבנים .אביו הקדוש זיע"א הקפיד במיוחד על
יראת השמים של כל ילדיו ,וחינכם רבות לאמונה תמימה בקב"ה .כך
שכר עבור הבנים שבחבורה מלמדים טובים וראויים אשר ילמדו
אותם תורה .באווירת קדושה זו גדל הילד דוד חנניה.
בהיותו בן תשע שנים בלבד שלחו אביו הצדיק ללמוד בישיבת "אור
יוסף" בעיר אל ג'אדידה שבמרוקו .בראשות הישיבה עמד הגאון רבי
משה איבגי שליט"א ,בעל מחבר "חכמת המצפון" ,המשמש כיום
כראש כולל "אור ישראל" בבני ברק .לאחר שנה וחצי נשלח על ידי
הוריו ללמוד בישיבה בפובלן שבצרפת .שם למד תורה במשך כשנה
וחצי מפי רבי מסעוד זוהר זיע"א ,ומפי הצדיק רבנו גרשון ליבמאן
זיע"א אשר היה מתלמידי הגאון רבי אברהם יפהאן זצ"ל ,תלמידו
של הסבא מנובהרדוק זצוק"ל .בהיותו כבן שתיים עשרה החליטה
הנהלת הישיבה בפובלן להעבירו לישיבה הגדולה בארמונטייר.
הישיבה בארמונטייר מבודדת מהוויות העולם בהיותה ספונה בתוך
יער עבות ,בו ייסד הרב הצדיק רבי גרשון ליבמאן זיע"א מקום
של תורה ,המרוחק מכל הבלי העולם הזה .מפיו שמעו התלמידים
שיחות חיזוק ומוסר לאין ספור אשר עיצבו את אישיותם וגידלו
אותם להיות תלמידי חכמים גדולים.

אובמ


בשנת תשכ"ג ,בהיותו בר מצוה החליט אביו לשולחו ללמוד בישיבת
סנדרלנד שבאנגליה .אימו ,מרת מזל תחי' הגיעה ממרוקו ללוותו
לישיבה באנגליה .ביום י"ד בתמוז תשכ"ג הוכנס מורנו ורבנו לעול
תורה ומצוות בבית כנסת קטן בפריז ,עם מנין מצומצם של אנשים.
ומתנת הבר מצוה היתה שלאחר שלושה ימים – ביום י"ז בתמוז –
עלה עם אימו ואחיו הצדיק הגאון רבי חיים פינטו שליט"א לרכבת
העושה דרכה מפריז ללונדון ,בדרך לישיבת סנדרלנד ליד עיר התורה
המפורסמת גייטסהד.
בני הישיבה מוקפים היו בשלושה מאורי וגדולי הדור :הצדיק רבי
חיים שמואל לופיאן זצוק"ל מחבר הספר "רווחא שמעתתא" על
ה"שב שמעתתא" ,בנו של הצדיק רבי אליהו לופיאן זצוק"ל בעל
ה"לב אליהו" .אשר הרביץ תורה ומוסר בישיבה מתוך ענווה גדולה,
ובסוף ימיו כהן כראש כולל בירושלים ,הגאון מרן רבי שמאי צהאן
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כמו כן מקדיש מורנו ורבנו שליט"א מזמנו היקר לצורך קבלת קהל
המשחר לפתחו עבור עצה ,ישועה וברכה ,ואלפים ורבבות ברחבי
העולם נושעו מברכותיו והתחזקו מעצותיו המחכימות .גם ידו
הרחבה פתוחה ומושטת לעזרה לכל יהודי ויהודי מכל קצוות תבל
והוא מוזיל מהונו למען הזקוקים והנצרכים לסיוע ולעזרה .מוסדות
רבים ברחבי העולם נהנים מתמיכתו ועזרתו של הרב שליט"א.
כאמור ,בענוותנותו הרבה אין הוא זוקף מאומה לעצמו ,אלא תולה
הכל בסייעתא דשמיא ובזכות אבותיו הקדושים זיע"א.
מזה שנים רבות מקדיש מורנו ורבנו את רוב שעותיו ועיתותיו
להרבצת תורה ,מוסר ויראת שמים בשיחותיו ורעיונותיו היוצאים
מן הלב ובכושר דיבורו משיב לב בנים לאביהם שבשמים .גם את
בני התורה מחזק הוא על תלמודם יומם ולילה .לשם מטרה קדושה
ונעלה זו מכתת הוא את רגליו בכל ארצות תבל בכדי להגיע אף
למקומות הרחוקים ביותר ,שם ישנם יהודים רבים המשתוקקים
לשמוע את דבר ה' שבפיו .לצורך הפצת תורתו ומעיינותיו לטובת
כלל עם ישראל הקים מורנו ורבנו מוסדות תורה רבים ברחבי
העולם אשר בהם לומדים עמלי התורה הנהנים מהשפעתו המרובה
ברוחניות ובגשמיות.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

אובמ


חינוכו הטהור של הרב מגיל ינקות ,שהייתו במחיצתם של גדולי
תורה ויראי ד' וזכות אבותיו הקדושים גידלוהו לימים להיות מורה
הוראה ,מזכה הרבים ,מפיץ תורה בארץ ובעולם אשר אלפים
משחרים לפתחו ומברכותיו נושעו רבים.

זיע"א ,אשר נודע כאחד מגדולי בעלי המוסר בדורנו ,אשר לא
מנע מתלמידי הישיבה את שבט מוסרו ,והיה מוסר עצמו לדאוג
לכספים עבור החזקת הישיבה ,ויבלחט"א הרב הגאון כמוהר"ר הרב
זאב בנימין קופמאן שליט"א ,המכהן כיום כראש כולל במנשסטר
שבאנגליה .עליו מעיד מורנו ורבנו שמעולם לא ראה רב המתמיד
בלימודו כמותו .בישיבת סנדרלנד שקד מורנו ורבנו על תלמודו
הרבה שנים.

בספר זה הובאו מעשים ,הנהגות ורעיונות מתוך דברי הרב שליט"א,
כפי שסיפרם הוא בעצמו ,או כפי שסופרו על ידי אחרים – בעלי
המעשה עצמם.
"ּב ְמ ִסּלָ ה נַ ֲעלֶ ה" (במדבר כ ,יט) רמוז שמו של מו"ר
בשמו של הספר ַ
"ּב ְמ ִסּלָ ה נַ ֲעלֶ ה" עולה בגימטריא כמנין 'דוד חנניה פינטו'.
שליט"אַ .
כמו כן בשם הספר טמון המסר לפיו לכל אדם ישנה המחויבות
לעלות בהר ה' ולהגיע אל היעד .מסילת האמונה היא היא הדרך
שבה יש באפשרות האדם לעלות ולהתעלות בדרך הסלולה ביותר.
כפי שכותב הצדיק רבי צדוק הכהן זיע"א מלובלין בספרו 'מחשבות
חרוץ' (אות ג') שהאמונה היא "יסוד גדול להציל האדם מדמיונות
של תוהו ומחשבות הבל שרוב בני אדם שקועים בהם ,כל אחד כפי
שקיעתו באיזה תאווה וחמדה מחמודות העולם הזה ,כל מחשבותיו
שקועים באותו דבר איך יגיע לה ואיך יהנה מזה ,וכיוצא בהרהורי
הבל שלבבות רוב בני אדם מלאים מהם ומבלבלים אותו גם בשעת
עבודה לה' יתברך בתורה ותפילה ומעשה המצוות .והרבה השתדלות
ובקשת רחמים צריך להינצל מזה ,והעיקר הוא להתחזק באמונה ,דאין
שום דבר במקרה והזדמנות רק הכל מה' יתברך" .רבי צדוק הכהן
מוסיף עוד ואומר שעל האדם "להתאמץ באמונה פשוטה דמלוא כל
הארץ כבודו ואין עוד מלבדו ,ושה' יתברך עומד עליו וצופה על כל
מחשבותיו ואפילו הרהור קל אין נעלם .ויעמיק באמונה זו כפי כוחו
עד שייפול על ידי זה פחד ה' יתברך ובושתו ממנו".
מן הראוי לציין גם את דברי הבית הלוי (שמות פרק לא) שבמילים
חדות וברורות מבהיר "כי ישרים דרכי התורה ומה שאין הדבר
מתקבל בלבו ושכלו אין החיסרון אלא בו .וכמו שדרשו (דב"ר ח,
ג) על פסוק (דברים ל) "כי המצוה הזאת לא רחוקה היא ממך"
– "ואם רחוקה היא  -הוא ממך" .גם הבית הלוי מסיים את דבריו
באותה קביעה לפיה "מכל מקום גם אחר ההתבוננות צריך שוב
לחזור לאמונה פשוטה ,שהרי לא יוכל להשיג כל עומק הדברים עד
תכליתם ,וכמאמר הכתוב (קהלת ז ,כג-כד) "אמרתי אחכמה והיא
רחוקה ממני .רחוק מה שהיה ועמוק עמוק מי ימצאנו" ותכלית
הידיעה הוא שלא נדע".

אובמ
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

16
אובמ


כאמור ,מטרת הספר כולו הינה לחיזוק האמונה הפשוטה בכך
שמראה שאכן ,גם בימינו אנו ,יכול כל יהודי לזכות בגילויי אמונה
מוחשיים .לכך יגיע כאשר יאמין באמונה שלימה כי בורא העולם
הוא המנהיג את ברואיו בכל רגע ורגע ,וכי בכוחו הגדול והעצום
לשנות סדרי בראשית למען יראי שמו הדבקים בתורתו ומאמינים
בו באמונה שלימה.

אבות
שרֵי ָבנָיו ַא ֲחרָיו (משלי כ ,ז)
ֻמוֹ ַצ ִּדיק ַאְׁ
ִמ ְת ַה ֵּל ְך ְּבת ּ
אשרי בניו  -אשרי לבניו אחרי מותו ,כי יחסו בצל זכותו( .מצודות דוד)
מתהלך בתומו צדיק  -זה אברהם ...אשרי בניו אחריו  -אתה מוצא ,כל מה
שעשה אברהם אבינו למלאכי השרת בעצמו ,עשה הקדוש ברוך הוא לבניו
במדבר( .שמות רבה כה ,ה)

כי כמה מידות שהצדיק טרח ויגע להשיגם ,לבניו אחריו המה כטבע מוטבע,
ובקצת יגיעה יגיעו לזה .כמו שנראה בחוש ,שרבים מעמי ארץ מהיהודים
מוסרים את עצמם על קידוש השם .והוא מוטבע בנו מאברהם אבינו ,שמסר
נפשו לאור כשדים על אמונתו .וכן כל העשרה ניסיונות היו להישיר הדרך
לפנינו .וכן ההתעוררות לאדם פתאום לילך לארץ הקודש ,הוא מניסיון 'לך-
לך' .וקבלת כל דעבדין משמיא לטב מניסיון הרעב שלא הרהר אחר מידות
ה' יתברך( ...רוח חיים אבות ה ,ג)

אם יובאו שני גנבים לפני השופט לשפטם ,ויחקור וימצא כי גנבו שניהם
וראויים שיושמו במאסר .והנה התבונן השופט אל סיבת הפשע ,אולי אפשר
לתקנם ,שיחיו חיים ישרים ולא יעשו עוול עוד ,מבלי שים אותם בבית הכלא,
כי הן לא חפץ השופט להנקם מהם ,ורק כוונתו לתקנם שלא יוכלו לעשות
רעה עוד .ויהי בחקרו על פשר דבר ,וימצא ,כי האחד בן אנשים נכבדים
וטובים הוא ,וכל קרוביו אנשים ישרים ,אלא שהיה לו איזה חבר רע אשר
הסית אותו לחטוא ,אמנם אם ימסרוהו לרשות אבותיו ותחת השפעתם ,אז

ילמוד שלא לעשות רעה עוד לעולם .ואם כן ,אמר השופט אל לבו ,הלוא טוב
לי לעשות ככה מלשום אותו במאסר .אך בחקרו על דבר השני ,מצא כי אין
לו מי שישפיע עליו להיטיב את דרכו ,ואם לא יענישנו כראוי אז לא יפסוק
מלעשות רע לעולמים ,ויתבונן השופט מה לעשות בו ולדאבונו לא מצא עצה
אחרת אלא לאסרו בבית הסוהר( .מכתב מאליהו א)13 ,

אבות
והלכת בדרכיו
שתי שאיפות היו לי בהיותי ילד ,האחת – להיות עשיר ,והשנייה –
ללכת בדרכיו של סבי הקדוש רבי חיים פינטו זיע"א ,אשר סיפורי
המופת אודותיו היו עוברים בביתנו מפה לאוזן ונשמעו בו פעמים
רבות ,ודמותו המרוממת הייתה לנגד עינינו בכל עת.

תובא


סבי הקדוש ,המלומד בנסים ,היה מפזר צדקה ביד רחבה לכל
הנצרכים והנזקקים ,ובכל לילה בטרם לכתו לישון – היה דואג שכל
הכסף המצוי בביתו יחולק לעניים ,מתוך אמונה עצומה בה' יתברך
שכשם שפרנס אותו וכלכל אותו ביום הזה – כך יעשה גם למחרת.
את שאיפתי הראשונה להיות עשיר עזבתי כבר בהיותי צעיר ,אולם
עדיין יש בי השאיפה להגיע לקרסוליו של סבי הקדוש .בכל כוחי
אני משתדל ללכת בדרכיו ,לתמוך במוסדות התורה ולחלק צדקה
לנצרכים ולנזקקים .אך רק הקב"ה שהוא בוחן כליות ולב יודע האם
זכיתי להתקרב ואפילו במעט למדרגתו הגבוהה של סבי הצדיק
זיע"א.

מעשה אבות סימן לבנים
מעשה היה בכ"ק אבי הצדיק זיע"א אשר יצא פעם בדרכו ממרוקו
לארץ ישראל .לפתע הבחין אבא שהמזוודה שלו ,שבתוכה היו כספו
ודרכונו – איננה עימו ,והדבר גרם לו עגמת נפש גדולה.
מיד פנה אבא לקב"ה וביקש ממנו שבזכות אביו הצדיק רבי חיים
פינטו זיע"א ,ישמור על המזוודה שלא יקרה לה מאומה ,ואיש לא
ייגע בה.
תפילתו אכן התקבלה .אבא שב על עקבותיו ומצא את מזוודתו
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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אלא ברצות ה' ,בניגוד גמור לדרך הטבע ,נתקיים במקום מאמר

מציאה זו הייתה לפלא גדול גם בעיניי .הרי תחנת הרכבת היא מקום
הומה אדם שאלפי אנשים חולפים בו מדי שעה ,ואיך אם כן ניתן
למצוא מזוודה אבודה בתוך כל הבלגן השורר במקום? בנוסף ,כיצד
ייתכן הדבר שאיש מהעוברים ושבים לא שם לבו למזוודה המונחת
ללא דורש?

מלוויי שהיו עימי ואשר שמעו ממני על אובדן המזוודה – התייאשו
ממנה מיד ואמרו כי אין כל סיכוי שאמצא אותה .וכשהבחינו בי
ובמזוודה שבידי חשבו שעיניהם מטעות אותם ,כי מציאת המזוודה
בתוך כל ההמון הרועש הרי היא בגדר נס עצום.
כמעשהו של אבא פניתי לקב"ה ,וביקשתי ממנו שבזכות אבותיי
הקדושים זיע"א אמצא את המזוודה .לאחר מכן חזרתי למקום
שחשבתי שבו השארתי את המזוודה ,וברוך ה' ,משמים שמרו עליה
והיא המתינה לי בסבלנות שאבוא לקחתה ,מבלי שאיש נגע בה
לרעה.

כעבור זמן מה שמתי לבי לכך שהמזוודה איננה איתי וצער גדול פשט
בי .הצטערתי על חסרון כתבי היד של דברי התורה עליהם עמלתי
כה רבות ואשר היו בתוך המזוודה האבודה ,שכן הרכוש הרוחני שאני
צובר בעולם הזה עתיד ללוותני לסוף ימיי ולשמש לי כמליץ יושר
בעולם הבא ,ולעומת זאת אובדן הכסף והדרכונים בכוחו לגרום לי
לחוסר נוחות רק בעולם הזה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תובא


חלפו שנים ,ובאחד הימים נסעתי ברכבת לפריז .בעת רדתי מן
הרכבת הייתה מהומה רבה ,אנשים רבים ביקשו לעלות לרכבת
ודחפו זה את זה .ואני ,שביקשתי לרדת מהקרון – נדרשתי להתאמץ
ולפנות לעצמי את דרכי החוצה ,בתוך כך הסחתי דעתי מהמזוודה
שנשאתי עימי שבתוכה היו דברי תורה רבים שכתבתי ,וכן כסף,
דרכונים ומסמכים שהייתי זקוק להם להמשך דרכי.
מונחת בשלווה בדיוק במקום בו השאיר אותה ,מבלי שאף אחד ייגע
בה לרעה.

הפסוק "עיניים להם ולא יראו" ,וכך בסייעתא דשמיא יכולתי ליטול
את מזוודתי היקרה עימי ולהמשיך בדרכי.

התגלות מן השמים
מספר שנים אחר פטירתו של כ"ק אבא זיע"א ,מצאתי בערימת
הניירת שהותיר אחריו בביתה של אחותי המתגוררת בניו יורק –
פתק בכתב ידו הקדוש של אבא ,שם כתב בזו הלשון " -וגילו לי מן
השמים את הסוד של משה רבנו".

תובא


כשקראתי את הדברים כמעט נפלתי תחתיי .מעולם לא ידעתי
שאבא זכה בחייו להתגלות שמימית .והנה עתה ,שנים רבות לאחר
מותו ,זכיתי בהשגחה פרטית להבחין בפתק שכתב בימי חייו.

בקבר אביו הצדיק רבי משה אהרון פינטו זיע"א

אין לי ספק שאם היה אבא בחייו מספר לי שזכה להתגלות מן
השמים ,הייתי מפקפק בדבריו .לפיכך הוביל אותי הקב"ה ,מסובב
כל הסיבות ,למצוא פתק זה רק שנים רבות לאחר פטירתו של אבא
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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אמנם שגורה על לשוננו המשאלה "מתי יגיעו מעשיי למעשי
אבותיי" ,אך מקומה של אמירה זו הוא רק כאשר ייחוס האבות
מצטרף לעבודת ה' של הבנים .אולם כאשר הצאצאים מתפארים
בייחוסם ללא כל חיבור רוחני לשורשיהם המפוארים – הדבר מכאיב
לאבותיהם הקדושים ומבייש אותם בעולם העליון.

תפקיד היהודי בעולם הזה הוא לעמול בעבודת ה' ולהתאמץ לקנות
את התורה ואת מצוותיה .כך תעמודנה לו זכויותיו בעולם הבא
ונשמתו תזכה לישב לצד נשמות אבותיו הצדיקים .ואל יסמוך רק
על זכות האבות שבידו ,שאינה מבטחת אותו מפני הפורענות.

בשומעי את דבריו השבתי לו" :שמעתי אודות אביך הצדיק ,ואף
הכרתי את סבך שהיה גדול בתורה .אותם אכן מכיר אני בזכות
התורה שלמדו ,אולם אותך איני מכיר! עליך טרם שמעתי! ואיך
תתפאר בזהות אבותיך בזמן שרחוק אתה מצדקותם מרחק רב?"
ובדידי הווה עובדא ,ובא לפניי יהודי כשפניו שוחקות כאילו היינו
מכרים ותיקים .כשהבחין בהבעת פניי שאינני מזהה אותו ,שאל
בתמיהה" :כיצד ייתכן שהרב אינו מכיר אותי? והרי אני בנו של
צדיק פלוני ,ואף סבי היה צדיק אלמוני .צדיקים אלו היו גדולים
ומפורסמים ולא ייתכן שכבוד הרב אינו מכירם!"

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תובא


לא פעם פוגש אני יהודי עם הארץ המתפאר בהיותו צאצא לשושלת
רבנים חשובה .משפחתו בעלת עבר תורני מפואר והוא בעל ייחוס
רב ,ומשום כך הוא בטוח כי ייחוס זה יעמוד לו לזכות בעולם הבא,
כשהוא מצדו אינו משקיע כל מאמץ בעבודת ה' ועסוק בהבלי
העולם הזה ובתאוותיו.

הייחוס כלי לעבודת ה'

זיע"א ,כשאהיה מסוגל להכיר מעלה נוספת ממעלותיו המיוחדות
של אבא.

התורה אינה עוברת בירושה
באחד הימים נתבקשתי לבוא ולשאת דברים בשעת חצות הלילה
באחת הישיבות הקדושות.
כשהגעתי למקום חשתי התרגשות גדולה למראה ארבע מאות
הבחורים השוקדים על תלמודם ועוסקים בתורה .אנשי הצוות של
הישיבה הצביעו מתוכם על שלושה בחורים שבעבר היו רחוקים
מתורה ומצוות ,וכעת זכו לחזור בתשובה שלימה.

תובא


עוד אמרו אנשי הצוות שכל אחד משלושת הבחורים המדוברים
הינו צאצא והמשך לאחד משלושה צדיקים ,עמודי עולם אשר העם
היהודי הוגה רבות בספריהם הקדושים.
צמרמורת חלפה בגופי כשראיתי אותם ,זכות אבות גדולה נפלה
בחלקם להיות צאצאיהם של אנשים גדולים כל כך .אולם מנגד,
לימדונו חז"ל שהתורה אינה עוברת בירושה מאב לבן ,אלא כל דור
צריך לעמול ולהתייגע בה בעצמו כדי לזכות בה.
אמנם אדם שעמל בתורה – יש בכוחה של זכות אבות לסייע בידו,
אך בחורים אלו ,עד שלא שבו בתשובה – זכות אבותם לא עמדה
להם כלל ולא הגנה בעדם .ואילו עתה ,כששבו לתורת ה' ולאמונה
בו ,בודאי זכויות אבותיהם הקדושים מסייעות בידם לראות ברכה
בעמלם.

קללת צאצאי בית עלי
באחת השנים ,בהיותי בוונצואלה שבדרום אמריקה ,באה לפניי אישה
וביקשה ברכה .היא סיפרה שכמה מבני משפחתה נפטרו בהיותם
צעירים לימים ר"ל ,ובני המשפחה שנותרו בחיים חוששים עד מאד
לחייהם והדבר ממלא אותם בצער ובדאגה.
למשמע דבריה שקעתי במחשבות ,ולאחר רגעים ספורים שאלתי
אותה" :האם אתם כהנים?"
"כן" ,השיבה האישה.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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לשמע דבריו אמרתי לו" :מי שרואה אותך באמת מתקשה להאמין
שסבך היה צדיק ,אולם בקשה לי אליך – לך לבית הוריך וחפש בין
התמונות השמורות שם אחר תמונת סבך .אם תמצא תמונה שלו
ותראה שפניו עטורי זקן ופאות – סימן יש בכך שיש בידך זכות
אבות ,שאם לא כן – לא היית מגיע אליי לקבל ברכה .מלבד זאת
ייתכן ויהיה בדבר גם סימן לכך שעליך לשוב בתשובה ,וכך תעזור
לאביך שהקב"ה ישלח לו רפואה שלימה".

"לא!" השיב מנחם ,ומיד הוסיף" :איני יודע בוודאות ,אבל נדמה לי
שלא היו במשפחתנו שומרי תורה ומצוות כלל".

לאחר מכן שאלתי אותו" :האם הוריך שומרי תורה ומצוות?"

הדבר היה לפני שמנחם זכה לשוב בתשובה ועל פי לבושו החיצוני
דאז נראה היה רחוק מהיהדות ,אך אני אמרתי לו" :עצם הדבר
שהגעת לבקש ברכה מרב – מוכיח שיש אמונה בלבך .כעת עליך
להוסיף ולהתחזק באמונתך וביהדותך".
בהיותי בניו יורק שבארצות הברית ,הגיע אליי יהודי בשם מנחם
טפיער המתפלל בבית הכנסת "יד אברהם" ,וביקש ברכה עבור אביו
החולה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

בגלל אבות תושיע בנים

תובא


מעשה זה התפרסם במהירות ,והוכיח כי דברי התנ"ך הם אמת
לאמיתה ,ומתקיימים עד ימינו אנו.

לפיכך נתתי בידה תיקון אותו יעשו בני משפחתה ,וברוך ה' מאז
פסקה המיתה הטראגית מאותה משפחה.
האישה שמעה את הדברים ופחדה מאד לגורל בני המשפחה החיים.
"אם כן ייתכן שאתם מצאצאי עלי הכהן אשר נתקללו על ידי אלקנה
הנביא שימותו בעודם צעירים לימים ,ואף גם שמואל הנביא התנבא
על כך מאוחר יותר" ,אמרתי.

מנחם שמע את דבריי ואמר" :לדעתי לא היו שומרי תורה ומצוות
במשפחה ,וקשה לי להאמין שסבא שלי היה עם זקן ופאות".
אך אני הפצרתי בו ואמרתי לו" :מה תפסיד מחיפוש אחר תמונת
סבך? נסה לבדוק בין התמונות ונראה מה תמצא".
הוריו של מנחם התגוררו בנתניה שבארץ ישראל ,ועל כן קם האיש
ונסע לארץ .בהגיעו לנתניה החל לחפש באלבומי התמונות שבבית,
עד שמצא להפתעתו תמונה של אדם בעל הדרת פנים עטור זקן
ופאות.

תובא


מנחם הפך את התמונה ,ועל צדה האחורי מצא את הכיתוב" :מנחם".
מיד ניגש לאביו החולה ושאל אותו" :אבא ,מיהו האיש שנראה
בתמונה זו?"
"זהו אבא שלי ,סבך ע"ה שעל שמו אתה קרוי" ,השיב לו אביו.
באותו רגע התעורר לבו של מנחם לתשובה ,ואש היהדות החלה
לבעור בו מן הקצה עד הקצה.
לאחר תקופת מה ,כשנוכח האב החולה בשינוי שנעשה בבנו ,פנה
אליו ואמר לו" :כעת ,כששבת בתשובה ,אני יכול לעזוב את העולם
בשקט ובשלווה ,שכן עכשיו אני יודע שיש מי שיאמר אחריי קדיש".
באותו יום נפטר האב החולה לבית עולמו.
נמצאנו למדים שכל זמן שהבן לא שב בתשובה – נאבק אביו החולה
על חייו ולא יכול היה להיפטר מן העולם ,ומשעה שחש כי הוא
משאיר אחריו המשך רוחני – נרגעה נפשו ,והוא עזב את העולם
בשקט ובשלווה.
'
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"כולנו יודעים שהמת איננו לוקח עימו מאומה לעולם
העליון ,לא כסף ,לא זהב ולא אלבום תמונות למזכרת.
כיון שהעולם הבא הוא עולם רוחני ,ואין בו מקום
לדברים חומריים .התורה והמצוות שעליהם האדם
עמל במשך שנות חייו הם היחידים המלווים אותו
לעולם העליון והם אשר יעמדו לזכותו במרומים".
(תכלית האדם בעולם)

נאמר בתורה (דברים כ ,יט) – "כי האדם עץ השדה".
כשם שהעץ זקוק לאור ,לחום ולמים ,באותו אופן גם
האדם זקוק לחום בית הכנסת ,לאור התורה ולמימיה
המתוקים של התורה הקדושה .וללא תנאי קיום אלו
– עלול האדם ח"ו ליבול כאותו העץ שבביתי אשר היו
חסרים לו אור חום ומים.
(תורה)

אהבת הזולת
ו ְָא ַה ְב ָּת ְל ֵרע ָ
ֲך ָּכמו ָֹך ֲאנִי ה' (ויקרא יט ,יח)
"ואהבת לרעך כמוך"  -רבי עקיבא אומר זהו כלל גדול בתורה .בן עזאי
אומר "זה ספר תולדות אדם"  -זה כלל גדול מזה( .ירושלמי נדרים ט,
מא)

דעלך סני  -לחברך לא תעביד ,זו היא כל התורה כולה ,ואידך פירושה
הוא ,זיל גמור .תרגום ' -מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך ,זו [תמצית]
כל התורה והשאר פירוש הוא ,לך ללומדו'( .שבת לא ,א)

אהבה זו הוא הפך השנאה .שיראה להגיע לחברו מה שרוצה להגיע
לעצמו .שישתדל בכל אשר הוא לתועלת חברו הן לבריאות גופו הן
להצלחת נכסיו בכל אשר ישתדל לעצמו ,וכל שכן שלא יגרם לו דבר
אשר רוצה למנוע מעצמו .וכבר בארו הפילוסופים שהחוק הראשי שהוא
שורש לחכמת המידות ,הוא שירצה שכל מה שיעשה יהיה חוק כולל.
רוצה לומר שבאם ירצה שיגיע רע לחברו במקום שעל ידו יקבל הוא
תועלת .ימדוד אם רוצה שיהיה זה חוק כולל .שאז יהיה החוק הזה לכולם
להפסיד לחבריהם בשיגיע להם מזה תועלת .וזה ודאי לא יכון בעיניו
שיגיע איש אליו הפסד בעבור תועלת עצמו ובזה ימנע גם הוא מעשות
לחברו .וכן אם יש בידו להועיל לחברו וימנע מזה ,ימדוד אם רוצה שיהיה
זה חוק כולל שאז גם כל האנשים ימנעו מהועיל לו .וזהו שאמר רבי
עקיבא שזה כלל גדול בתורה.
אולם הפילוסופים המעיינים שאלו על זה הכלל שחוק זה הוא עדין בלתי

כולל ,כי לפי זה יעשה הכול בסיבת תועלת עצמו .וראוי שיעשה כל מעשיו
בעבור חוקי התבונה העליונה הכוללת מבלי יערב עמה תועלת עצמו.
ומטעם זה העלה בן עזאי את הכלל לענין נשגב יותר ,שסמך על 'זה ספר
תולדות אדם' שכל בני אדם קשורים כגוף אחד .וכולם נבראו בצלם אלוקים
להשלים הצלם ודמות העליון שכולל כל נפשות בני אדם כולם שכולם כאיש
אחד וכגוף אחד המורכב מאיברים שונים .שהראש יאהב את היד כמו את
עצמו .וכמ"ש בן עזאי (אבות) אל תהי בז לכל אדם .ואמר (ברכות ו ,ב) כל
העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה .כי בהיות כל אישי בני אדם כולם כאיש
אחד ,הגם שהשלם הוא הלב והסגולה .הנה כל ההמון הם כבשר גידין ועצמות
ועור וסחוס שבגויה שמקיפים על הלב וסוככים עליו .והלב ירגיש בחסרון כל
אבר ובחליו והפסדו אף במכאב העור או בדל אזן .ובזה ירצה האדם להאדם
מה שירצה לעצמו כי הוא בשר מבשרו ועצם מעצמותיו( .מלבי"ם ויקרא ח)

אהבת הזולת
אהבת חינם
שני יהודים בעלי עסקים באו לפניי כדי לבקש עצה בענייני עסקיהם.
האחד נראה היה כשומר תורה ומצוות ,ואילו לבושו של השני הראה
כי אין בו אמונה בה' ובתורתו.

תבהא
תלוזה

כשנכנסו לחדרי קמתי ממקומי ,ניגשתי לסוחר שאינו מאמין בה'
וחיבקתי אותו .הסוחר המופתע ,התפלא לפשר מעשיי ואמר לי:
"כבוד הרב ,אינני מאמין באלוקים".
"אף על פי כן – יהודי אתה ,בנו של מלך מלכי המלכים!" השבתי לו,
"וגם אם כעת אינך שומר תורה ומצוות ואינך מניח תפילין ,על כל
פנים אביך או סבך ודאי היו שומרי תורה ומצוות ,ובעזרת ה' יתברך
גם אתה או בניך תשובו לדרך הישר".
לאחר מכן התייעצו עימי השניים בענייני העסקים שבשבילם באו,
ואני הענקתי ליהודי המאמין ברכה הגונה .כשראה זאת חברו – ביקש
לשוחח עימי ביחידות ,ואז ביקש גם הוא ברכה הגונה כמו הברכה
שברכתי את ידידו.
הנחתי את שתי ידיי על ראשו וברכתי אותו מעומק לבי .היהודי
התרגש מאד ,דמעות זלגו מעיניו ובפרץ של התעוררות אמר שהוא
רוצה להניח תפילין ולשמור מצוות .הדרכתי אותו כיצד לעשות זאת,
כיצד להתקרב לה' יתברך וכיצד לקיים את דברי התורה ומצוותיה.
פגישה זו לימדה אותי לימוד גדול – כיצד מעשה קטן של גילוי חיבה
ואהבת חינם ליהודי – השפעתו מפתיעה ומרחיקת לכת ,שהנה
הובילה את היהודי לחזרה גמורה בתשובה.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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צא ולמד מה כוחה של מילה טובה .לאחר שקיבל היהודי הערכה
לדברי התורה שלו ושמע ממני כמה מיוחד ואהוב החידוש שחידש,
ביקש להוסיף על זמן הלימוד שלו ,וזכה להתקרב יותר לתורה
הקדושה.

היהודי התרגש מאד כששמע את דברי השבח שיצאו מפי ,ודבר זה
גרם לו לאהוב ולחבב עוד יותר את לימוד התורה ,עד שהגיע ללמוד
תורה בקביעות בכל יום ,במשך מספר שעות.

ארע עימי ופגשתי יהודי הנמנה על פשוטי העם .בשעת פגישתנו
השמיע היהודי באוזניי חידוש שזכה לחדש בעצמו .החידוש שחידש
היה פשוט מאד ,אולם אני הראיתי לו את התלהבותי המרובה
מחידוש זה ,שיבחתי אותו על חידושו והשתדלתי להגדיל ולייקר
בעיני היהודי את העובדה שהוא זכה לחדש חידושים בתורת ה'.

כוחה של מילה טובה

בראותי זאת הבנתי ללא ספק שכל מעשהו היה לשם שמים בלבד
בלי כוונות אישיות ,וודאי ישלם לו הקב"ה על כך שכר מרובה.
אולם שוב התבררו לי מידותיו הנעלות ואהבת הבריות שלו .כשסיים
את העניין שלשמו נשלח – קם הבחור ממקומו ,הודה לי ופנה ללכת.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

ברכתי את חברו כפי שביקש ,והייתי בטוח שלאחר מכן ינצל הבחור
את ההזדמנות ויבקש ברכת הצלחה גם עבור עצמו.

תבהא
תלוזה

כיון שהבחנתי במאמציו המרובים ,חשבתי לעצמי שבודאי הגיע
הבחור לבקש ברכה עבור עצמו .אך כשסיפר לי על הבעיה שבגללה
התאמץ כל כך – התברר שהוא טרח בשליחותו של חבר ,והברכה
שביקש כלל לא הייתה עבור עצמו ,אלא עבור חברו.
באחד הימים בהם קיבלתי קהל בא לפניי בחור שניכר היה שהשקיע
מאמצים רבים בכדי לשוחח עימי :תחילה נסע דרך ארוכה עד
שהגיע אליי ,ובהמשך ,בגלל התור הארוך של הממתינים – נאלץ
הבחור לחכות זמן רב עד שהתאפשר לו להיכנס לחדרי.

מסירות נפש לחבר

לעומת זאת ,אם לא הייתי מתייחס באופן מכובד לחידוש שחידש –
עלולה הייתה תגובה פשוטה מצדי לגרום לו לייאוש ,ולא היה מנסה
שוב לחדש דבר בלימודו ,ונמצאתי גורם חלילה להפחתת התורה
בעולם.

הווי דורש בשלום כל אדם
באחת השנים נזדמנתי לניו יורק שבארצות הברית ושהיתי במקום
מספר ימים לצורך זיכוי הרבים וגיוס כספים לטובת המוסדות.

תבהא
תלוזה

ללא כל התראה או סימן מקדים לקיתי בחולשה כללית שמנעה
ממני לדרוש ברבים ,כך שלא יכולתי לפעול למען המטרה שבשבילה
הגעתי למקום ,ובראותי זאת חשבתי לעצמי שכל טרחתי המרובה
הייתה לשווא.
לאחר שבוע ימים ששהיתי במקום ,נפגשתי עם אדם מסוים,
ובפגישתנו שאלתי אותו כבדרך אגב מה שלום אביו .היהודי התרגש
מאד מכך שהתעניינתי בשלום אביו ,ומיד במקום החליט לתרום

דרשה בבית הכנסת הספרדי המרכזי במנהטן
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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זאת עשיתי כדי להחדיר אהבת ישראל בתוכי וכדי לאהוב את אנשי
המקום אהבת אמת ,כיון שגם מוסדותיהם פועלים רבות להפצת

ברגע הראשון ניסה יצרי הרע למנוע אותי מכך ,אולם בסופו של
דבר התגברתי עליו ,ובסייעתא דשמיא זכינו להתרים את הקהל
באותה מגבית בסכומים גבוהים מאד .כשהרגשתי שיצרי מנסה שוב
וחי המגבית
מרוְ ֵ
לשכנע אותי שייתכן ומגיע למוסדותיי לקבל חלק ִ
בשל פעולותיי להצלחתה – קראתי מיד לעבר הקהל" :רבותיי ,איני
מסתפק בסכומים הנכבדים שגבינו למוסדותיכם ,כעת מבקש אני
להוסיף את חלקי בסכום של חמשת אלפים דולר!"
כאשר הוזמנתי לבקר בלנוס ,עלה בדעתי שמא אנשי הקהילה ישמחו
לתרום למוסדותינו הקדושים ,אולם כשהגעתי למקום הבחנתי מיד
שאנשיה אינם עשירים ,ובנוסף נתבקשתי על ידי פרנסי הקהל לסייע
במגבית הנערכת לטובת מוסדות הקהילה.
במשך שנים רבות היו יהודי המקום שייכים לתנועה הרפורמית ,עד
שהגיעה למקום משפחה אורתודוכסית שבמסירות נפש גדולה זכתה
לשנות את מהות ואופי המקום ,ומיהודים רפורמים – הפכו אנשי
הקהילה ליהודים אורתודוכסים ,אנשי תורה ואוהבי ה' .גם נשיאי
הרפורמים ַבמקום ָשבו לדרך ה' ,וכיום לומדים בניהם בישיבות
קדושות.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

במדינת ארגנטינה שבדרום אמריקה ישנו מקום הנקרא "לנוס".

אהבת אמת כנגד שנאת חינם

תבהא
תלוזה

וראה מה עצום ורב שכר הדרישה בשלום הזולת .הנה בכוח התחושה
הטובה שנגרמה ליהודי מעם ישראל – להביא שכר מרובה למי שהיה
אחראי לה .וגם אותי זיכו מן השמים להתעניין בשלום אותו אדם כדי
שמוסדות התורה יזכו להנות מתרומה הגונה זו.
תרומה גדולה שהייתה מענה לכל הימים בהם הייתי חלש ולא
השגתי בהם מאום.

דברי התורה בעם ישראל .ואהבת אמת זו – בכוחה לתקן את עוון
שנאת החינם שבגללו סובלים אנו עד היום בגלות המרה.

לא תשנא את אחיך בלבבך
מספר אנשים באו לפניי וטענו שהם אינם מחבבים יהודי מסוים ,ואף
יותר מכך – הם ממש שונאים אותו! אוי לאוזניי שכך שמעו.

תבהא
תלוזה

הוכחתי מיד את הדוברים ואמרתי להם" :מתפלא אני כיצד ממשיך
הקב"ה להאיר פניו אליכם ולגמול עמכם טובות ,בזמן שאינכם
אוהבים את אחד מברואיו שנברא בצלם ,ויש בו מדמותו של הקב"ה.
דעו לכם כי בעת שנאתכם את היהודי עוברים אתם על לאו מפורש
בתורה" :לא תשנא את אחיך בלבבך" (ויקרא יט ,יז).
"זאת ועוד ,לא שמרתם את השנאה בלבכם ,אלא הוצאתם את
הדברים גם מפיכם .והכיצד מסוגלים אתם לקרוא קריאת שמע
ולהדגיש את אהבתכם לקב"ה ,כאשר ציונו בתורתו שאהבת הזולת
תהיה קודמת לאהבתו?!"
האנשים שמעו את דבריי הנוקבים ולא אמרו דבר .ובלבי מפעמת
התקווה שיחזרו בהם משנאתם ליהודי וישובו לאהוב אותו ולכבדו
בלב שלם ,שהרי בעבור שנאת חינם חרב בית המקדש ולא נבנה עד
ימינו אנו.

ומתלמידיי יותר מכולם
נאמר בילקוט שמעוני (משלי רמז תתקלד)' :אמר רבי חנינא הרבה
למדתי מרבותיי ,ומחבריי יותר מהם ,ומתלמידיי יותר מכולם'.
מאמר חכמים זה עלה בראשי כאשר הייתי בדרכי לחתונת אחד
מתלמידיי .זמן קצר לפני היכנסו לחופה התקשר אלי החתן וביקש
ממני שאברך מספר חולים הזקוקים לישועה .באותה שיחה הוא
סיפר לי שהוא כעת בדרכו לבקר את החולים הללו בבתי החולים,
והוא מקווה שישמח אותם בביקורו.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

34

אין ספק שמעשיו אלו ,המעידים על מידותיו הטובות והנאצלות,
עוררו התרגשות גדולה בשמים ,ובזכותם יזכה לבניין עדי עד
ולהשראת השכינה בתוך ביתו.

תבהא
תלוזה

דרכו של עולם ,שחתן ביום חופתו מתוח מעט וחושש ,וזקוק
להתכונן כראוי לחתונתו .והנה ,במקום שתלמידי זה יתעסק בצרכיו
האישיים ויכין עצמו ליומו הגדול – מחשבותיו היו נתונות לזולת,
כיצד יוכל לדאוג לנזקקים ,כיצד ישפר את הרגשתם וכיצד ישמח
אותם בביקורו.

ברכתי את החולים כפי בקשתו ,ולאחר שסיימתי את השיחה עימו
נפניתי לחשוב על מידת אהבת הבריות הקיימת בתלמידי זה עד כדי
מסירות נפש ,ועד כמה יש לי ללמוד מתלמידי זה.

אמונה
ש ֶב ָה ּלוֹ ְצ ָד ָקה (בראשית טו ,ו)
ֱמן ַּבה' ַו ּי ְַח ְׁ
וְהֶא ִ

שה ַע ְב ּדוֹ (שמות יד ,לא)
ׁ
ֲמינ ּו ַּבה' ו ְּבמֹ ֶ
ִירא ּו ָה ָעם ֶאת ה' ַוַּיא ִ
ַו ּי ְ
היראה והאמונה עיקר לכל התורה .וכתב רבנו חננאל  -כי האמונה מתחלקת
לד' חלקים:
אמונה בהקב"ה .אמונה בנביאים שנתחייבנו לשמוע דבריהם .אמונה בעולם
הבא שיש להאמין כי יש עולם הבא ויש שכר טוב מעותד לצדיקים .אמונה
בביאת הגואל שזה פינה גדולה בתורה.
וכל המאמין יש לו זכויות הרבה ,והנה הוא זוכה לגן עדן ,וזוכה לחיי העולם
הבא( .רבינו בחיי שמות פרק יד)

בשכר אמונה שהאמינו שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה  -אז ישיר
משה ובני ישראל .רבי נחמיה אומר מנין אתה אומר שכל המקבל עליו מצוה
אחת באמונה כדאי הוא שתשרה עליו רוח הקודש שכן מצינו באבותינו
שבשכר אמונה שהאמינו קיבלו חלקם ,אתה מוצא שלא ירש אברהם אבינו
העולם הזה והעולם הבא אלא בזכות אמנה שהאמין שנאמר והאמין בה',
וכן אתה מוצא שלא נגאלו אבותינו ממצרים אלא בזכות אמנה שהאמינו
שנאמר ויאמן העם.
פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים ,השער הזה כל בעלי אמונה
נכנסין בו וכן הוא אומר טוב להודות לה' וגו' מי גרם להם לבא לידי שמחה
זו אלא בשכר אמנה שהאמינו אבותיהם בעולם הזה שכולו לילות לכך נאמר

להגיד בבקר חסדך ,וכן יהושפט אומר לעם האמינו בה' אלהיכם ותאמנו
האמינו בנביאיו ותצליחו( .ילקוט שמעוני בשלח רמז רמ)

מידת האמונה היא נטיה דקה מעדינות הנפש .אם האדם הוא בעל נפש,
ושעתו שעת השקט ,חפשי מרעבון תאווני ,ועינו מרהיבה ממחזה שמים
לרום ,והארץ לעומק ,הוא נרגש ונדהם ,כי העולם נדמה לפניו כחידה סתומה,
כמוסה ונפלאה ,והחידה הזאת מלפפת את לבבו ומוחו ,והוא כמתעלף ,לא
נשאר בו רוח חיים ,בלתי אל החידה כל מעיינו ומגמתו ,ודעת פתרונה כלתה
נפשו ,ונבחר לו לבוא באש ובמים בשבילה ,כי מה לו ולחיים ,אם החיים
האלה נעלמים ממנו תכלית ההעלם ,ונפשו סחרחרה ואבלה וכמהה להבין
סודה ולדעת שורשה והשערים ננעלו.
כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתות מציאותו יתברך ,מיד נכנסת בו
שמחת גיל אין קץ ,ונשמתו נעימה עליו ,והדמיון משלים עם השכל לחזות
בנועם ה' ,וכל תענוגי בשרים חמקו עברו ,ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה,
וכאילו פירשה מגוף העכור ,ומשוטטת בשמי שמים .ובהעלות האדם בערכי
קודש אלו ,נגלה לפניו עולם חדש ,כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך
לרגעים ,וליהנות מזיו הקודש ,וכל תענוגי עולם הזה כאפס נגד עונג של
דבקות האדם ליוצרו יתברך.
הכוח הטמיר הלזה הוא אחד מכוחות הטמירים שנתן היוצר בנשמת האדם,
וכוח זה מעיד על קשר הגבר ליוצר כל היצורים ,ואשר נברא לעבוד את בוראו
ולדבקה בו( .אמונה ובטחון פ"א פיסקאות א ,ט)

אמונה
הקב"ה אדון לבירה
אחד החפצים השמורים ביותר בביתי הינו מקל התמיכה של סבי
הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א .מקל זה הינו יקר המציאות ובעל ערך
רב בעיניי ,וגם אם
יציעו לי תמורתו
כל הון שבעולם –
לא אסכים לתיתו
לאיש ,כיון שלשווי
שלו ולערכו אין
גבול ומידה.

הנומא


הימים
באחד
לאחוז
ביקשתי
במקל זה ,אולם
לא מצאתי אותו
מקלו של הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א
בכל ביתי .ניסיתי
שוב ושוב להיזכר היכן
ֵהנַ חתי אותו ,ומה עלה בגורלו מאז הפעם האחרונה בה ראיתי אותו,
אולם ללא הצלחה .לא עלה בדעתי כל רעיון באשר למקום הימצאו
של המקל הנדיר.
מובן שהדבר גרם לי עגמת נפש מרובה ובמשך ימים רבים הייתי
מוטרד ,כשאובדן המקל אינו מותיר לי מנוחת הנפש.
תעלומה זו נפתרה באחד הלילות כאשר ניגלה אליי בחלום סבי
הצדיק זיע"א והודיע לי – "היום תמצא את המקל".
למחרת בבוקר ,כשפקחתי את עיניי ונזכרתי בחלום – לא ייחסתי
לו כל חשיבות ,וחשבתי לעצמי שכיון שבמשך השבועות האחרונים
הרהרתי פעמים רבות במקל האבוד – ייתכן ובשל כך חלמתי עליו גם
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בקבר הבעש"ט הקדוש זיע"א

חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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יהודי זה זכה
מבירא
לעלות
עמיקתא לאיגרא
רמא ,ומתפקידו
כשחקן בקבוצת
קם
כדורגל,
ונתעלה להיות

באחד מסיוריי בקברי הצדיקים באירופה ,בהגיעי לקברו של
הבעל שם טוב הקדוש זצוק"ל ,פגשתי במקום את ידידי החשוב
פרבוסקי
הרב
שליט"א.

הסחורה המבוקשת

כך היה גם בעניין המקל האבוד .לתומי חשבתי שאני הוא השולט
על מקום הימצאו ומשגיח עליו לבל יאבד ממני ,לפיכך נשלחה לי
משמים תזכורת לכך שהקב"ה הוא המנהיג את ברואיו בכל דבר
ועניין ,ועל כן עלינו לשים את כל מבטחנו בו.
אירוע זה המחיש לי באופן ממשי שלעיתים הקב"ה רוצה להזכיר
לנו שהוא השולט בנעשה בעולם בכל דבר ועניין ,וגם אם נדמה
לאדם שהוא המנהיג את חייו – עד מהרה הקב"ה מעניק לו תזכורות
שונות ,ומעורר אותו לכך שהוא האדון לבירה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

הנומא


הייתי המום .לא זכרתי כלל שהשאלתי את המקל לאותה אישה,
ובמשך כל אותם שבועות בהם התאבלתי על מקלי – כמה שניסיתי
לאמץ את זיכרוני לא עלה בדעתי שאני עצמי נתתי לאדם כלשהו
את המקל לתקופה מסוימת ,והייתי בטוח שהמקל נעלם ממני באופן
חשוד ובלתי ברור.

אולם להפתעתי הרבה באותו יום באה לפניי אישה ,בידה אחזה
במקל היקר אשר אבד לי ,ובפיה דברי הלל והודיה על שהשאלתי
לה לתקופת מה את המקל המסוגל.
בלילה ,שהרי דבר ידוע הוא שחלומותיו של האדם בלילה מורכבים
וניזונים ממחשבותיו במשך היום.

יהודי ירא שמים החרד לדבר ה' אשר מחזיר רבים בתשובה .לפרנסתו
מתעסק הוא כיום בייצוא סחורות ובשיווקן למדינות שונות.
שנים רבות קודם לכן ניגש אליי ידידי זה כשהוא אובד עצות וביקש
לשאול לדעתי מה יעשה והסחורה שיצאה כעת מהמפעל שברשותו
– פגומה ,כיון שהצבע לא נתפס בה כמו שצריך .כעת ,אם ישווק
את הסחורה למרות הפגם – חושש הוא לשמו הטוב של המפעל
שבבעלותו .ואם לא ישווק את הסחורה בגלל הפגם הזה – קצרה
הדרך להגיע לאיבוד עסקיו ולפשיטת רגל.

הנומא


הצטערתי לשמוע על פגם הסחורה ,אולם עודדתי את רוחו ואמרתי
לו" :אם האמונה שלך בבורא העולם מוחלטת – האמן בסחורה
פגומה זו שתמצא חן בעיני החברות שתרכושנה אותה ,כשם
שסחורה תקינה מתקבלת אצלן בברכה .לך תמכור את הסחורה כמו
שהיא ללא חשש ,ובעזרת ה' עוד תראה ישועות בעניין בזכות אבותיי
הקדושים זיע"א".
ואכן כך היה .הסחורה נשלחה לחו"ל ,ובאורח פלא הסוחרים נהנו
ממנה מאד ,ואף ביקשו כמות נוספת מייצור זה.
אין כל ספק שהקב"ה שלח ברכה בעסקיו של מר פרבוסקי בזכות
האמונה התמימה שהאמין בה' יתברך ,שבכוחו לפעול גדולות
ונצורות מעבר לדרך הטבע ובכוחו לפרנס את האדם גם באופן פלאי
זה.

רופא כל בשר
באחד הימים התקשר אליי מר חיים שפר הי"ו מלוס אנג'לס
שבקליפורניה ,וסיפר שבנו חולה מאד וכבר הגיע ל"ע עד שערי
מוות ,והוא מבקש שאברך את בנו לרפואה שלימה בזכות אבותיי
הקדושים זיע"א .עוד הוסיף מר שפר ואמר שהרב פרבוסקי שליט"א,
ידידי משכבר הימים הוא שהמליץ לו להתקשר אליי לבקש ברכה
לבנו ,לאחר ששמע על המחלה הקשה.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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לאחר התפילה בבית הכנסת ,ולאחר שאמרנו את הקינות על חורבן
בית המקדש ועל הגלות הנוראה בה אנו מצויים ,ביקש ממני רב

באחד מביקוריי הרבים בקהילת "שערי ציון" המפוארת המצויה
בעיר בואנוס איירס שבארגנטינה נזדמנתי לשהות במקום ביום
תשעה באב.

אל ימנע עצמו מן הרחמים

אך עלינו לדעת שגם יהודי המאמין בקב"ה באמונה שלימה באמת
ובתמים – יזכה להבחין ולראות מכך בישועת ה' כהרף עין ,ויזכה
שהבורא יתברך ימלא משאלות לבו לטובה.

נאמר בספר מלאכי " -ובחנוני נא בזאת" (ג ,י) ,דורשים על כך חז"ל
ש"בזאת" – זוהי מצות הצדקה ,בה מותר לאדם לבחון את הקב"ה
ולצפות לישועתו לאחר שקיים אותה.

כשהגיע לבית החולים ,לתדהמתו הרבה מיהרו לקראתו בני המשפחה
וסיפרו לו שהבדיקות שנעשו כעת לבנו מוכיחות על שיפור עצום
במצבו ,וכי כבר כעת חש הבן הקלה בכאביו.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

כשהשמיע את ספקותיו באוזני ידידו הטוב הרב פרבוסקי ,יעץ לו
ידידו" :סע לבית החולים ,ועקוב בעצמך אחר מצב בנך".

הנומא


כששמע זאת מר שפר – בתוך לבו התקשה להאמין לדבריי ,גם
לבשורה הטובה שבישרתי לו על השיפור שחל במצב בנו ,וגם
להבטחה שהבטחתי לו שבנו יתרפא לגמרי ממחלתו .כי כפי הידוע
לו מצב בנו אנוש ,ועל פי דברי הרופאים אלו הם רגעיו האחרונים,
ואיך ייתכן שאני מבטיח לו שבנו יתרפא לגמרי ממחלתו הקשה
ויקום ממיטת חוליו?

כמענה לבקשתו אמרתי לו שעליו להאמין בבורא העולם שהוא כל
יכול ושבכוחו לרפא את הבן ברגע אחד ,והבטחתי לו שבעזרת ה'
בזכות אבותיי הקדושים כבר כעת יחול שינוי לטובה במצב בנו ,עד
שיתרפא לגמרי ממחלתו ויקום ממיטת חוליו.

הקהל לבוא עימו לביתו של אחד מחברי הקהילה אשר בביתו בן
חולה מאד הנוטה למות ,ובכך אזכה במצות "ביקור חולים".
מובן שהסכמתי מיד לבקשתו ,שהרי יודע אני ומכיר בערכה של
מצוה זו המיטיבה עם החולה ומשפרת את הרגשתו ,וכך צעדנו יחדיו
לעבר אחד מבתי הקהילה.
כשנכנסנו לחדרו של החולה נבהלתי מאד ממראהו .על גבי המיטה
שכב ללא תזוזה בחור רזה וצנום ,ולצידו ישבה אימו ובכתה בכי
תמרורים תוך כדי שהיא פונה אליי" :חבל שהיום הוא יום תשעה
באב ואינך יכול לברך את בני".

הנומא


מתוך רצוני לעודד את רוחה של האם הכאובה אמרתי לה שכעת
עליה להפסיק לבכות ולהתאנח על מצב בנה ,וכשם שיום תשעה
באב עתיד להפוך מיום אבל ליום טוב ,כך בעזרתו יתברך אף מצבו
הקשה של בנה יתהפך לטובה והוא יקום ממיטת חוליו לחיים
ולשלום.
האם קיבלה את דבריי ,ומיד עלה על פניה חיוך גדול וניצוץ אמונה
נדלק בעיניה .בראותי את אמונתה היוקדת אשר עודדה את רוחה
והיטיבה מיד עם תחושתה ,שמחתי שזכיתי להיות השליח לעורר
אותה לכך.
כעבור שנה ביקרתי שוב בקהילת "שערי ציון" בארגנטינה .לאחר
התפילה ניגשו המתפללים ולחצו את ידי לשלום ,כאשר חלקם
ביקשו עצה טובה או ברכה .לפתע ניגש אליי רב הקהילה ושאל אותי
האם אני מזהה את היהודי העומד מולי .כשעניתי בשלילה הזכיר לי
הרב את הנער החולה שביקרתי שנה קודם לכן בתשעה באב ,והוסיף
שברוך ה' הנער הבריא באופן פלאי ,ומחלתו עזבה אותו לגמרי מבלי
להותיר בו כל עקבות ,וכעת הוא העומד לפניי.
כאשר הבחנתי בבחור העומד על שתי רגליו בריא ושלם ,נזכרתי
במאמר חז"ל – "אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל
ימנע עצמו מן הרחמים" (ברכות י ,א) .והפירוש הפשוט הוא שאפילו
שמצבו של יהודי נראה חסר כל תקווה ,עליו להאמין בבורא יתברך
שבכוחו וביכולותיו לגאול אותו ממצבו הקשה ולהוציאו מצרה
לרווחה.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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בקבר רחל

נחרדתי לשמוע את דבריה ושאלתי אותה" :מנין את לוקחת לעצמך

בתו ,שישבה כל הזמן לצדו ,שמעה את דבריי ופרצה בבכי ואמרה
לי" :הרב ,אני מקנאה בך שיש לך אמונה כה גדולה ותקווה ,כיון
שבשבילי – אבי כבר מת".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

כשנכנסתי לחדר בו שכב החולה וראיתי אותו שוכב במיטה ללא
ניע ,התחלתי לדבר עימו ולעודד אותו שאפילו חרב חדה מונחת על
צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים.
ארע עימי ונתבקשתי לבקר חולה אנוש שהיה נתון ממש בין חיים
למוות.

הנומא


האמונה כמפתח לתקווה

ועל כך נאמרו דברי הנביא בחבקוק "צדיק באמנותו יחיה" (ב ,ד)
כלומר ,האמונה מעניקה ליהודי חיים וכוח לחיות.
אמונתה התמימה של אמו שנה קודם לכן שבעזרת ה' יתהפך מצבו
של בנה מאבל לשמחה – היא זו שעמדה לבחור והעניקה לו את חייו
בחזרה.

את הזכות להרוג את אביך בשעה שהוא עדיין חי ,והרי כל עוד נשמה
ונשימה באפו – אסור להתייאש מן הרחמים?"
הבת שמעה את דברי התוכחה והתחרטה על דבריה האחרונים.
בניסי ניסים כעבור תקופת מה הבריא האב ,וכשפגשתי את הבת
לאחר החלמת אביה אמרה הבת – "כבוד הרב ,יש לך זכות גדולה
שאתה בעל אמונה ,היות ואמונתך החזקה בקב"ה ,היא זו שנותנת
את הכח לקוות רק לטוב".

הנומא


פרק תהילים וקרבת אלוקים
יהודי יקר ניגש אליי וביקש ממני ברכת רפואה עבור אביו החולה.
שאלתי אותו האם אביו מאמין בקב"ה ,והוא השיב בחיוב .לפיכך
הוריתי לו שיאמר לאביו לקרוא פרק תהילים מסוים.
זמן קצר לאחר מכן נפטר האב החולה ,ובזמן יציאת הנשמה לא
היה עימו אף אחד מבניו או מקרובי משפחתו .כשהבחינו אנשי צוות
בית החולים שנשמתו של החולה כבר אינה עימו וכי החולה נפטר
– העבירו את גופתו על פי הנהלים מהמחלקה בה היה לפני שנפטר
לחדר המתים.
כאשר הגיע הבן לבקר את אביו בחדרו שבמחלקה – גילה לחרדתו
שהמיטה של אביו ריקה ,ובמהירות רבה רץ לברר להיכן העבירו את
אביו .אנשי הצוות שטיפלו באביו לאחר מיתתו בישרו לו בצער רב
שאביו נפטר וכעת גופתו מונחת בחדר המתים.
כשמצא הבן את גופת אביו המנוח בחדר המתים הוא גילה בתוך ידיו
של אביו פיסת נייר שעליה היה רשום פרק התהילים אותו הוריתי
לו לומר.
ממעשה נורא זה ניתן לחוש עד כמה גדול כוחה של האמונה .שהנה,
באותם רגעים בהם נשם המנוח את נשימותיו האחרונות והיה בודד
ועזוב לנפשו ,רק פרק התהילים וקרבת אלוקים הם שהיו עימו וליוו
את יציאת נשמתו מהעולם הזה לעולם שכולו טוב.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כששמעתי על היעלמות הזקן ,לרגע קל חשבתי לומר לד"ר ספיגלר
שגם בידי אין כל מידע על מקום הימצאו ,אבל בשל היכרותי הישנה
עם הרופא ,ומתוך כך שידעתי על אמונתו החזקה בקב"ה – רציתי

כאשר שהיתי בניו יורק בביתו של מר אקמני התקשר אליי ד"ר
ספיגלר ובקול מודאג ביקש את עצתי בעניין נוסף :דודו הזקן,
הקרוב לגיל שמונים שנה יצא מביתו מספר ימים קודם לכן ומאז
נעלמו עקבותיו .בגלל גילו המבוגר ,הצטרפה המשטרה לחיפושים
אחריו בכל מקום אפשרי ,אולם עדיין לא נמצא קצה חוט לפתרון
התעלומה.

אך למרות שהוא היסס רבות בעניין – יעצתי לו לרכוש את הדירה,
והוא עשה כעצתי וקנה אותה .כעבור שנה הפך מקום הדירה לאזור
היוקרתי ביותר במנהטן והוא הרוויח הון רב ממכירת הדירה .כל זאת
בזכות שהלך בתום לבו ושמע לדעת תורה.

בנוסף ,התייעץ עימי ד"ר ספיגלר בעבר האם לקנות דירה מסוימת
במנהטן שבניו יורק ,כיון שמחירה היה יקר במיוחד והוא חשש שמא
בעתיד לא יצליח למכור אותה.
את ד"ר ספיגלר הכרתי שנים רבות קודם לכן כרופא יהודי בעל
אמונה תמימה בה' יתברך ובעל אמונת חכמים גדולה ,אשר מכיר
בכוחם ובזכותם של הצדיקים לפעול ישועות בעולם .לעיתים ,כאשר
הוא אמור לנתח חולה לב ניתוח מסובך ומסוכן ,שולח ד"ר ספיגלר
את החולה אליי כדי שאברך אותו שהניתוח יצליח ,באומרו" :אני
אבצע את הניתוח והרב יברך את המנותח ,ושנינו יחד בסייעתא
דשמיא נביא לחולה מזור ורפואה".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

הנומא


בעת שהותי במקום התקשר אליי ד"ר ספיגלר הי"ו מקהילת "יד
אברהם" שבניו יורק ,אשר מפורסם לתהילה בהיותו רופא לב ומנתח
בכיר.

באחד מביקוריי בניו יורק התארחתי בביתו של מר יצחק אקמני
הי"ו ,שהינו יהודי נדיב ויקר שנהג בי מנהג הכנסת אורחים וארח
אותי בביתו בכבוד רב.

סייעתא דשמיא ב"פארק"

מאד לעזור לו בעניין ,ונשאתי תפילה לקב"ה שישים בפי את המילים
הנכונות אשר תסייענה להשבת דודו המבוגר לביתו.
לאחר מכן פניתי לד"ר ספיגלר ושאלתי אותו" :להיכן היו מועדות
פניו של דודך כשיצא מן הבית?" והוא השיב לי" :כפי הידוע לנו דודי
הלך לכוון בתי המלונות שבעיר".
"האם ישנו פארק ליד בתי המלון?" שאלתי את ד"ר ספיגלר.
ד"ר ספיגלר ,שהבין את שאלתי באופן שונה חשב שאני שואל האם
ישנו בית מלון בשם "פארק" ,והשיב לי" :אכן ,אחד מבתי המלון
נקרא "פארק הוטל" ולידו יש גן נאה".

הנומא


לשמע תשובתו המשכתי עוד לברר האם ישנו נהר סמוך למלון ,וד"ר
ספיגלר השיב בחיוב .לפיכך הוריתי לו שיודיע לשוטרים שיחפשו
באזור המלון הזה ושם בעזרת ה' ימצאו את הדוד הזקן .או שימצאו
אותו בריא ושלם בתוך בית המלון ,או שימצאו אותו ללא רוח חיים
ר"ל בנהר הסמוך .אבל עצם זה שימצאו אותו יתיר את אשתו שלא
תהיה עגונה.
ואכן ,בסיוע המשטרה התרכזו החיפושים סביב בית המלון "פארק
הוטל" ,עד שהדוד נמצא בריא ושלם בתוך בית המלון.
בטוח אני שאמונתו התמימה של ד"ר ספיגלר בכוחו העצום של
הקב"ה היא שעמדה לו גם כעת להציל את הדוד האבוד ממצוקתו
ולהשיבו בשלום לביתו.

מציאה בהיסח הדעת
באחד הימים הייתי זקוק למספר טלפון חשוב אשר היה רשום על
גבי נייר מסוים ,אולם כשחיפשתי את הנייר הנדרש – לא מצאתי
אותו ,ולמרות שהפכתי כל פינה בביתי ,לא הצלחתי למצוא את
מספר הטלפון המבוקש.
כעבור זמן מה הכנסתי את ידי מבלי משים לתוך כיסי .להפתעתי
המרובה חשתי בנייר המצוי בו ,ומשהוצאתי אותו מכיסי גיליתי
לשמחתי כי זהו הפתק אותו אני מחפש כבר זמן רב.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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לאחר שפנו לדרכם חשבתי לעצמי שכשאני שומע צרות קשות אלו
חלה עליי חובה להתחזק עוד יותר באמונה .משום שכאשר שומעים
על אסונות נוראיים הפוקדים יהודים מעם ישראל ,עלולות ח"ו
להתעורר שאלות קשות באמונה .כגון אישה שבעלה נהרג בפיגוע

באחד הימים בהם קיבלתי קהל ,בהשגחה משמים באו לפניי בזה
אחר זה שלושה אנשים שאיבדו את יקיריהם הי"ד בפיגועי טרור
שונים ,ואני השתדלתי מאד לדבר על לבם בענייני אמונה ולעודדם,
כך שיצאו ממני מחוזקים יותר.

ורחמיו על כל מעשיו

בטוחני שהאמונה העזה בבורא יתברך שיכוון אותי אל מקום
האבידה – היא שגרמה לבסוף למציאתה ,שהרי חיפושים רבים לא
הביאו עימם כל תועלת ,ודווקא במקום הכי פחות הגיוני נמצאה
לבסוף האבידה בסייעתא דשמיא.

בראותי זאת חפצתי עד מאד לסייע לה במציאת אבידתה ,ועל כן
החלטתי להתחזק באמונתי בבורא יתברך שיכוון אותנו במהירות
למקום בו הונח הכסף .ללא כל כוונה הוליכו אותי רגליי למקום
מסוים ,בו לא היה עולה בדעתנו לחפש את הכסף – והנה נגלה לפניי
סכום הכסף האבוד במלואו.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

הנומא


כגון זה ארע עם אשתי תחי' אשר לא הצליחה להיזכר היכן הניחה
סכום כסף של אלף יורו שהיה בידה .למרות שחיפשה בכל מקום
אפשרי – לא מצאה את האבידה והתהלכה בבית חסרת אונים מבלי
יכולת להעלות בזיכרונה היכן הונח הכסף.
כשהרהרתי במציאה זו הגעתי למסקנה שהקב"ה ביקש להראות לי
שהכל בידו יתברך .כאשר אינו חפץ שאמצא נייר מסוים – אותו נייר
ייעלם מעיניי ,וגם אם אהפוך את כל העולם בחיפושים אחריו – לא
אמצא אותו .לעומת זאת בשעה שהקב"ה רוצה להמציא לאדם את
מבוקשו – הוא מזמן לו את ידו לתוך הכיס ,וכך בנקל מוצא האדם
את מבוקשו.

באוטובוס בדרכו לכולל ללמוד תורה ,במקרה זה עולה מאליה
השאלה – זו תורה וזו שכרה?!
אולם עלינו להתחזק באמונה ,ולדעת שהכל מאיתו יתברך ,ואל
לנו לשאול שאלות ולנסות להבין חשבונות שמים ,כי נשגבים הם
מאיתנו ונסתרים מנפש כל חי ,וכל אשר פועל הקב"ה עם ברואיו –
נעשה בחסד וברחמים מתוך דאגתו העצומה לנו ,כפי שאומר דוד
המלך בתהילים "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו" (תהילים קמה,
ט).

הנומא


כוחה של אמונה תמימה
ראש ישיבה גדול ומפורסם סיפר לי על מצבה הכלכלי הקשה של
ישיבתו ,הנתונה בחובות כבדים ועומדת בפני סגירה .והוסיף בקול
נמוך שבמידה וחלילה תיסגר הישיבה – מאות תלמידים ייאלצו
לחפש לעצמם ישיבה אחרת ללמוד בה.
כששמעתי את דבריו אמרתי לו בביטחון רב" :חזק ואמץ באמונתך

בציון התנא רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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"צא ולמד כוחה של אמונה תמימה ,בכוח האמונה בבורא העולם
תבוא ישועה לישיבתך ,ועוד תזכה לראות אותה משגשגת ,ומוציאה
ממנה תלמידי חכמים גדולים".

האיש שישב לצדו היה אדם עשיר ,וכששמע על מצוקת הישיבה
אמר לרב שהוא ישמח לפרוע מכיסו את כל חובות הישיבה ואף
ימשיך להחזיק את לומדיה ,אך בתמורה לכך הוא מבקש ששם
הישיבה יוחלף ויהיה על שם אביו ז"ל .מובן שראש הישיבה הסכים
לדבר ,ומיד ברדתם מן המטוס פנו השניים למשרדו של הנדיב ,שם
הוא נתן בידי ראש הישיבה המחאה מכובדת באמצעותה שולמו
חובות הישיבה ועוד נותר סכום כסף גדול להחזקתה במשך זמן רב".
כך סיפרתי לראש הישיבה השני שישב אצלי ,וסיכמתי:
לאחר מכן טס ראש הישיבה לחו"ל במטרה לנסות לאסוף מנדיבי
עם סכום כסף להחזקת הישיבה .כשישב במטוס ,התפתחה שיחה
בינו לבין האדם שישב לצידו ,וראש הישיבה סיפר לשכנו לטיסה על
מטרת נסיעתו לצורך איסוף כספים עבור הישיבה שברשותו ,שכן
המצב הכלכלי בה קשה מאד והיא נזקקת באופן נואש לתרומה
נכבדה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

הנומא


ראש הישיבה נהג כפי שייעצתי לו והלך להשתטח על קברות
הצדיקים ,מתוך אמונה שלימה שבידי הקב"ה לפתור בקלות את
מצוקת הישיבה ,ובכוח זכות הצדיקים לעורר את רחמי הקב"ה
לדבר.

אחר הוספתי וסיפרתי לו" :ראש ישיבה נוסף היה אצלי לפני זמן
מה .גם הוא כמוך ,סיפר על חובות הישיבה העצומים ואני יעצתי
לו לתומי שילך להתפלל על קברי הצדיקים ולעורר על ידם רחמי
שמים.

בה' שלא ייטוש את תלמידי הישיבה – ובכוח אמונה זו תראה בהמשך
קיום הישיבה ,למרות מצבה הכלכלי הקשה".

מצרה לרווחה
באחד מביקוריי הרבים בקהילות היהודים בגולה ,ניגשה אליי אישה
הרתוקה לכסא גלגלים ,וביקשה במר לבה:
"רבי דוד ,אנא ברך אותי שאהיה בריאה .בעלי נטש אותי בגלל הנכות
שלי ,הוא מזלזל בי מאד וכבר חיפש ומצא לעצמו אישה אחרת
במקומי ורק מידי פעם הוא מגיע לבקרני .כשאמרתי לו באחד
מביקוריו האחרונים שאיני זקוקה עוד שיבוא לבקר אותי ,התפלא
בעלי וטען כנגדי' :אבל את משותקת ואני מרחם עלייך'.

הנומא


איני זקוקה כלל לרחמים שלו .כל רצוני הוא שבעלי ייתן לי גט
ואסתדר ללא עזרתו "הנדיבה" .אולם את קרבתו של הקב"ה אני
מבקשת ולעזרתו אני מצפה ,שירפא אותי ממחלתי ומנכותי ויסייע
בידי לשוב לחיים תקינים".
לשמע דבריה הכאובים של האישה ,עודדתי אותה ואמרתי לה:
"המשיכי להתפלל ,ובעזרתו יתברך בזכות אמונתך תזכי להיוושע".
לאחר תקופה ,כשביקרתי שוב באותה עיר ניגשה אליי האישה
ושאלה אותי" :רבי ,האם אתה זוכר אותי?"
כיון שלא הצלחתי כלל לזהות אותה ,שאלתי" :מי את?" והאישה
הזכירה לי כי הייתה נכה ומרת נפש שבעלה עזב אותה ,ואילו כעת
בחסדי שמים זכתה להירפא מנכותה ,והיא צועדת על רגליה כאחד
האדם.
שמחתי לראות את ישועת ה' לה זכתה האישה וחשבתי לעצמי שיש
בכך לימוד עצום עד כמה עלינו להאמין בקב"ה ,שבידיו נתונות כל
היכולות הנצרכות להושיע את המאמין בו בלב שלם מכל צרה.
לאחר מכן פניתי לאישה ואמרתי לה" :ראי כמה הועילה אמונתך,
ועד היכן פעלו תפילותייך בשמים ,שהושיעו אותך מחרפה והוציאו
אותך מצרה לרווחה".
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כששמעתי את בקשתו המשונה התפלאתי" :מדוע זקוק אתה
לסימן שדבריי אמיתיים? הרי התורה היא אמת מוחלטת וניתנה לנו
מהקב"ה המולך על כל העולם ,וכל דבריי – דברי התורה הם" אולם
אותו בחור התעקש ואמר שהוא רוצה סימן לאמיתותם.
בעיר לוס אנג'לס שבארצות הברית התגורר בעבר בחור אשר היה
רחוק מקיום תורה ומצוות ,ובעת שנפגש עימי ביקש סימן לכך שכל
דבריי אמת.

רחמנא לבא בעי

כאשר אדם חי עם אמונה אמיתית ובטחון מלא בבורא העולם,
הקב"ה עוזרו ומסייעו ,כנאמר" :הבוטח בה' חסד יסובבנו" (תהילים
לב ,י).

התרגשתי מאד למשמע דבריה ואמרתי לה" :לכי לביתך ,ועם
אמונתך האיתנה הנטועה בלבך התפללי לה' והגידי לו באופן ישיר
את כל מה שאמרת לי כעת .בטוח אני שהקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו
ישמע לקולך ,וישלח לבנך מזור ורפואה במהרה".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

התפלאתי מאד ושאלתי אותה" :מדוע לא סיפרת להורייך על מחלת
בנך? הרי באפשרותם לתמוך בך ולהשתתף בצערך" .אך האישה
ענתה באמונה תמימה וישרה" :אני בוטחת בבורא עולם שישמע
לתפילתי ,יעשה נס ובני יבריא .ואם כן למה לי לצער את הוריי
ולגרום להם הרגשה רעה לשווא?"

הנומא


ביקשתי ממנה שתספר לי מעט על מחלתו של בנה ותפרט על מצבו
הרפואי ,והאישה אכן פרטה באוזניי על מצבו של בנה ,ובתוך כך
הוסיפה ואמרה שלא סיפרה על דבר המחלה להוריה.
אישה כאובה שבנה חלה במחלה הנוראה ר"ל נכנסה בסערה
למשרדי ,ומתוך צרתה האיומה קראה בקול רם" :רבי ,איני יוצאת
מכאן עד שתבטיח לי מפורשות שהבן שלי יבריא!!!"

הבוטח בה' חסד יסובבנו

על כן אמרתי לו" :רחמנא לבא בעי – הקב"ה חפץ שהאדם יאמין בו
בכל לבו וינהג עימו בלב חם וטוב".
הבחור שמע ,חייך ואמר" :יש לי לב טוב" .לפיכך השבתי לו" :הבה
נמתין ונראה עד כמה לבך באמת טוב".
למשמע תשובתי התפלא הבחור ושאל" :לְ מה הרב מתכוון?" אך
אני רק אמרתי לו" :אני מקווה שהקב"ה יראה לך מהי כוונת המילים
'רחמנא לבא בעי'".

הנומא


לאחר שעות ספורות לקה הבחור בהתקף לב.
"האם הרב קילל אותי?" שאל אותי הבחור לאחר שהחלים מההתקף
שעבר.
"חס ושלום" השבתי לו" ,אבל אתה ביקשת סימן מאת ה' ,והקב"ה
בטובו הרב אכן נתן לך סימן ,לבך הפסיק לפעום .אני מלא תקווה
שאינך זקוק עוד לסימן דומה נוסף כדי להכיר בקב"ה שהוא אמת
ותורתו אמת!"
ברוך ה' אותו בחור זכה לשוב בתשובה שלימה ,וכיום הוא מתגורר
ברעננה שבארץ ישראל ומקיים את דברי התורה הקדושים על כל
פרטיהם ודקדוקיהם.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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"מובן שכיום אין באפשרותי לעמוד בהחזרי המשכנתא שנטלתי
על עצמי בזמן רכישת הבית ,לפני המשבר הכלכלי" אמר היהודי,
והמשיך – "חובות עצומים ומשכנתא בסכום ענק של ארבע מאות

באחד הימים הגיע לפניי יהודי עשיר שירד מנכסיו ,ופרש בפניי את
צרתו הגדולה שפקדה אותו :עקב המצב הכלכלי הקשה השורר
בעולם – כמו רבים מעשירי תבל הוא הפסיד הון רב ,אולם צרתו
גדולה הרבה מעבר לכך ,משום שזמן מועט לפני נפילתו הכלכלית
הוא קנה בית חדש ,מתוך שהסתמך על רכושו הרב לצורך פרישת
התשלומים.

הרבה שלוחים למקום

מעשה זה מהווה הוכחה לכך שהקב"ה מבקש מאיתנו שלמות
באמונה ,ומעת ששלמים אנו באמונתו יתברך – שערי שמים פתוחים
לקבל את כל תפילותינו ובקשותינו.

לפיכך ברכתי אותה בכל לבי ,והתפללתי עליה לרפואה שלימה .ברוך
ה' חלפו כאביה ועזבו את גופה ללא התערבות רפואית כלל.
משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

כששמעתי את האמונה התמימה היוצאת מפיה של האישה ,חשבתי
בלבי שברכה זו שאברך אותה בזכות אבותיי הקדושים – בודאי
תעמוד לה לרפואתה .כיון שאם העדיפה האישה את זכות אבותיי
זיע"א על פני טיפולו של הרופא – סימן הוא שאמונתה בכוח זכות
אבות חזקה עד מאד.

הנומא


בשומעי זאת ייעצתי לה לגשת לרופא ולהיבדק ,אולם האישה השיבה
לי" :אין לי כסף לרופא" .הצעתי לה את עזרתי הכספית בעניין ,אך
היא התעקשה ואמרה" :רבי דוד ,איני מעוניינת בכסף עבור ביקור
אצל הרופא ,אלא מבקשת אני את ברכתך בזכות אבותיך הקדושים,
שהקב"ה ישלח לי רפואה שלימה".

אישה מצרפת שסבלה במשך תקופה ארוכה מכאבים עזים אשר
תקפו את גופה ,התקשרה וביקשה שאברך אותה ברפואה שלימה.

שלימות באמונה

אלף יורו רובצים כעת על כתפיי ,ולאחר התראות חוזרות ונשנות
שקיבלתי מן הבנק כיון שלא עמדתי בתשלום החובות – נידון ענייני
בבית המשפט ,שם הוחלט למכור את ביתי במכירה פומבית ,במטרה
לכסות באופן זה את חובי הגדול".
כך סיפר היהודי ,ובכה בכייה גדולה על ביתו שיילקח ממנו ויימכר
במכירה הפומבית ,אם לא יצליח לגייס את הסכום העצום בתוך כמה
ימים.
צער גדול פשט בלבי כששמעתי על צרתו ,שכן ביתו של אדם זהו
מבצרו ,והנה מבצר זה עתיד להילקח ממנו שלא מרצונו בשל חוסר
אונים ואוזלת יד.

הנומא


על כן ניסיתי לעודדו ואמרתי לו" :הרי אמרו חכמינו (ברכות י,
א)' :אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל יתייאש מן
הרחמים' ,על כן אל לך ליפול בזרועות הייאוש .התפלל לה' ואל
תפסיק להתחנן אליו מעומק לבך .גם אני ארבה בתפילותיי עבורך
שזכויות אבותיי הקדושים ַּתּגֵ ּנָ ה בעדך וישועתך תצמח במהרה".
אחר כך המשכתי וחיזקתי את לבו באמונה בה' יתברך ,וכשנפרד
ממני היהודי הבחנתי שהרגשה טובה ממלאת את לבו.
יום לפני המכירה הפומבית התקשר אליי שוב היהודי בבכייה מרה
ואמר שנותר יום אחד בלבד עד למכירת הבית ,ואין הוא רואה כל
ישועה שקרובה לבוא .אך אני השבתי לו" :הן עוד היום גדול ושלוחים
רבים למקום .תבטח בקב"ה ואל תפחד ,דע שהקב"ה רב להושיע
ולא תקצר ידו מלסייע גם לך".
ימים ספורים לאחר המכירה הפומבית פגשתי את היהודי.
בשונה מהפעמים הקודמות בהן ראיתי אותו בוכה ועצוב – פניו
הפיקו בפגישתנו זו שמחה עצומה ,ומיד הבנתי שזכה לישועה ונחלץ
באורח נס מצרתו .לפיכך שאלתי אותו על הנס שקרה לו והוא סיפר
בהתרגשות:
"בבוקר של היום בו אמורה הייתה להיות המכירה הפומבית יצאתי
למקום המכירה ונשאתי תפילה חמה לקב"ה' :ריבונו של עולם ,יהי
רצון שלא יבוא איש לקנות את הבית' .אך כשהגעתי למקום המכירה
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.

54

באחד הלילות ,השארתי מספר שטרות כסף על השולחן ,מתוך
מטרה להתבונן ולראות מה יהיו מעשיו.

הכרתי בעבר אדם נוכרי אשר חשב עצמו למאמין גדול בבורא
העולם ,וטען בחוזקה שהוא מאמין אמיתי בקב"ה.

המאמין "האמיתי"

מוסר השכל עצום בצידו של מעשה נפלא זה ,שהבוטח בה' בלב
שלם ומאמין בזכויות הצדיקים ומבטל עצמו בפניהם – זוכה ונעשים
לו ניסים גלויים למעלה מדרך הטבע .שכן על פי דרך הטבע נראה
היה כי ללא ספק עומד היהודי להפסיד את ביתו במכירה הפומבית,
ורק ניסי שמים הם שסייעו לו שהבית יישאר ברשותו.

הייתי המום ,רגעים ארוכים לא הצלחתי לזוז מרוב התרגשות
ומתדהמה אל מול מעשהו המיוחד של עורך הדין .אולם הוא לא נתן
לי זמן רב להתרגש ,וזרז אותי למסור את ההמחאה לפקיד האחראי
על המכירה ,וכך בסופו של דבר נותר ביתי בידי".

עורך הדין שלי סיים את דבריו ,הוציא מכיסו המחאה מוכנה בה
נרשם מלוא הסכום לו הייתי זקוק ,ומסרה לידיי.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

הנומא


לפתע פנה אליי עורך הדין ואמר' :דע לך שכל הלילה לא עצמתי עין
בגללך .הרהורים קשים עלו בי כיצד מסוגל אני לראות אותך בצערך
מבלי לנסות להתאמץ עוד ולסייע לך ,ולבסוף החלטתי להלוות לך
את סכום הכסף העצום שאתה זקוק לו – סך ארבע מאות אלף יורו,
וזאת למרות שאתה כבר חייב לי עשרים וחמישה אלף יורו כשכר
טרחה על עבודתי בשבילך'.
ייאוש גדול אחז בי ובראש מורכן ונפש שבורה פניתי לשבת בצד
האולם ליד עורך הדין שלי ,המלווה אותי כבר למעלה משנה בכל
קשיי .כך המתנתי לראות איך מכריזים על ביתי הפרטי כמוצע
למכירה באופן פומבי.

גיליתי לתדהמתי הגדולה שהאולם מלא וגדוש מפה לפה ,והבנתי
שאנשים רבים חפצים לרכוש את ביתי.

בשעת לילה מאוחרת ,שעה שבה כולם ישנים בשלווה ואין איש
משגיח במעשיהם של האחרים – ראיתי את הנוכרי נכנס לחדרי,
נוטל את הכסף המונח על השולחן ומניחו ללא היסוס בכיסו האישי.
למחרת שוחחתי עם הנוכרי רבות על מצות השבת אבידה .האיש,
ששמע את דבריי הראה כלפי חוץ הזדהות עם הדברים שאמרתי,
ושוב טען – "אני מאמין אמיתי".
למול מילותיו אלו לא יכולתי לשתוק יותר ואמרתי לו כי אני יודע
את האמת לאמיתה שבליל האתמול הוא נטל ללא רשות את הכסף
שהיה מונח על שולחני ,ובכך הוכחתי לו שהוא רחוק מלהיות מאמין
"אמיתי" .שהנה באין רואים נטל כסף שאינו שלו ,וכל אמונתו לא
הועילה מאומה ולא עמדה בשעת המבחן למול תאוות הכסף שלו.

הנומא


אמונה אמיתית בבורא העולם פירושה קיום מצוותיו בגלוי ובסתר,
מתוך הכרה בהשגחת הקב"ה על העולם בכל עת ,ומתוך ידיעה
שאין דבר הנסתר מנגד עיניו.
אמונה זו עומדת למבחן כאשר יצרו של האדם ותאוותיו מתגברים
בקרבו ,ואז ניתן להבחין בקלות במידת אמונתו ובאמיתותה אצל
האדם :אם דבק הוא בציווי הבורא למרות תאוותיו – הרי ניתן להכריז
עליו כעל "מאמין אמיתי" ,אך אם נופל הוא בידי יצרו הרע – סימן יש
בכך שאמונתו מעורערת ואינה נטועה בו באופן מושלם.

דרכו של דרכון
רבי מרדכי כנפו הי"ו ,בעל הבית שלי במרוקו אשר מארח אותי
בביתו בכל עת בלב רחב ובנפש חפצה ,הינו בעל בטחון עצום בה'
ובעל אמונה גדולה בקדושת הצדיקים.
באחת השנים אמורה הייתה בתו לנסוע לצרפת כדי לעבור שם
בחינה חשובה .טרם צאתה לדרך גילתה לחרדתה כי הדרכון שלה
אבד ,וללא הדרכון לא תוכל להגיע למחוז חפצה.
הנפקת דרכון במרוקו הינה הליך מורכב מאד ומסובך ואורכת זמן
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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רבי מרדכי שילם לאיש על טרחתו ופטר אותו לשלום .אחר כך פנה

"ומדוע השבת לי אותו?" התעניין שוב רבי מרדכי ,והאיש ענה:
"האמת היא שמלכתחילה עלה בדעתי שלא להשיב את התיק
לבעליו ,אבל בלילה באה אליי בחלום אימי שנפטרה ,ואמרה לי
שאם ברצוני לקיים מצות כיבוד הורים – שאמהר ואחזיר את הדרכון
האבוד לבעליו".

כשהדרכון בידו ,שאל רבי מרדכי את האיש העומד בפתח" :היכן
מצאת את התיק?" והאיש השיב" :ליד שגרירות צרפת".
"מדוע אתה לוקח מידי את התיק?" שאל האדם שבפתח ,אך רבי
מרדכי לא ענה ,הוא מיהר לפתוח את התיק והוציא מתוכו את
הדרכון האבוד של בתו.

נקישות נשמעו על דלת הבית ,ורבי מרדכי שחיכה וציפה להן – מיהר
לפתוח את הדלת .למולו עמד אדם ואחז בידו תיק .רבי מרדכי לא
התמהמה ולתדהמת אותו אדם – לקח לידיו את התיק.
בשעה  3:00לפנות בוקר הלא יאומן קרה.

"ואיך יגיע הדרכון לביתנו?" התפלאה אשתו" ,איני יודע" השיב לה
בעלה" ,אך מאמין אני באמונה שלימה כי הדרכון ישוב אלינו הלילה
בזכות הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א ,שאני מופקד על קופת הצדקה
לעילוי נשמתו הטהורה".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

הנומא


משהתאחרה השעה ועדיין לא נמצא הדרכון – ביקשה ממנו אשתו
שיעלה למיטתו לשנת הלילה .אך רבי מרדכי סירב ואמר" :לא אלך
לישון הלילה עד שהדרכון יגיע לביתנו".

רב ,וכיון שזמן הטיסה קרב – לא הייתה כל אפשרות להמתין עד
להוצאת דרכון חדש .כששמע אביה ,רבי מרדכי על אובדן הדרכון –
החל מיד לעורר רחמי שמים והתפלל לה' שבזכות הצדיקים יימצא
הדרכון האבוד .בנוסף ,במשך כל הלילה הוא הדליק נרות לעילוי
נשמות הצדיקים ,ונשא תפילה כנה לקב"ה שיושיע את בתו מצרתה.
וכל כך היה בטוח ר' כנפו בזכות הצדיקים שיפעלו לישועת בתו,
שלא נותר ספק בלבו שכבר באותו הלילה ישוב הדרכון לביתו.

עם הדרכון לאשתו ואמר לה" :רואה את? הדרכון של בתנו הגיע
אלינו הביתה".
סיפור זה הינו בן ימינו ולא נפלא מאיתנו .בכוחו של כל יהודי להגיע
לדרגה זו של אמונה בה' ,ולזכות לראות בניסי ה' .אך עליו לעבוד
על עצמו ולהתאמץ להתחזק באמונתו התמימה בבורא יתברך שמו.

הנומא


בן זכר ולא נקבה
מעשה שהיה עם מזכירי האישי ,הרב יצחק מרציאנו הי"ו ,המשמש
במשך שנים רבות כיד ימיני ומסייע לי בעבודת הקודש של זיכוי
הרבים.
יהודי יקר זה זכה ונולדו לו שתי בנות .אשתו ,שמאד רצתה לחבוק
דווקא בן זכר – חששה להיכנס להריון בפעם השלישית ,שמא תלד
בת נוספת .ברכתי אותה על פי בקשתה שהקב"ה יזכה אותה בבן
זכר בזכות הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א.
חודשיים לאחר שיחה זו באה לפניי האישה ובישרה בהתרגשות
שהיא בהריון .שמחתי לשמוע על הדבר ושוב ברכתי אותה שיהיה
בשעה טובה ,ושה' יזכה אותה ללדת בן זכר.
לאחר כמה חודשים הוזמנה האישה לבדיקת אולטרא סאונד,
באמצעותה ניתן לראות את העובר ולעקוב אחר התפתחותו .בבדיקה
זו אף קיימת אפשרות לזהות את מין העובר ,וכיון שהאישה ביקשה
לדעת את מינו של עוברה – בישר לה הרופא שיש לה בת בבטנה.
כיון שהאישה הייתה משוכנעת שהפעם יש לה בן זכר ,היא ביקשה
מהרופא הבודק שיבדוק שוב האם אין טעות באבחנתו .הרופא עשה
כבקשתה ,ולאחר שבדק שוב ,אמר לה שללא ספק מדובר בבת ,ואף
הראה לה את התצלומים המוכיחים שהוא צודק.
בראותה זאת באה לפניי האישה מאוכזבת ואמרה" :כבוד הרב ,הרי
הבטחת לי שאלד בן! והנה ,התצלומים מוכיחים כי בת יש בקרבי!"
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כאשר יהודי מאמין בקב"ה באמונה שלימה ותמימה שיעשה עימו

בשונה מהרופא ,האישה הבינה היטב כיצד נעשה נס זה.

תוך כדי הבדיקה ,פרצה לפתע צעקה מפיו של הרופא .הוא היה
המום לגמרי וסירב להאמין למראה עיניו .אך לאחר ששב וחזר על
הבדיקה שוב ושוב אמר לאישה שכעת נראה בבירור וללא ספק כלל
שיש לה בבטנה בן זכר ולא נקבה! והוא אינו יכול להבין כיצד קרה
הדבר!

לבסוף יצאה האישה מהמקום כשהיא נסערת ,ופנתה למכון בדיקות
אחר ,שם ביקשה להיבדק בשנית ואולי לזכות לחוות דעת שונה.
כשהבחין הרופא בצערה הרב – ריחם עליה והסכים לבדוק אותה
שוב בעצמו ,אך הודיע לה שהבדיקות שעשתה במכון הקודם ברורות
ומדויקות מאד ,ואין שום סיכוי שכעת תקבל תוצאה שונה ,ולכן –
שלא תצפה לניסים!

שוב הרגישה האישה אכזבה עמוקה ,ומרוב צערה סירבה לצאת
מחדר הבדיקות .זמן רב ישבה ובכתה על האכזבה הקשה ,ולמרות
כל ניסיונות הצוות הרפואי להרגיעה – היא סירבה להירגע מבכייה.
לאחר תקופה נוספת ערכה האישה שוב את בדיקת האולטרא סאונד,
וביקשה שוב מן הרופא לבדוק את מינו של העובר .הרופא הבודק
מילא את בקשתה ,ובאופן החלטי השיב לה" :בת!"

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

האישה יצאה ממני מאוששת ,והמשיכה לצפות להולדת בן זכר.

הנומא


כששמעתי זאת חשבתי שאוזניי מטעות אותי ,ולכן שאלתי אותה
שוב האם היא עדיין מאמינה שתלד בן ,אך האישה השיבה ללא
היסוס" :כן ,אני בטוחה בכך" .לפיכך אמרתי לה" :אם כך ,בעזרת ה'
תזכי ללדת בן זכר כפי שאת מאמינה בו".

דקות ארוכות בכתה האישה ,אולם לאחר מכן התנערה לפתע
מבכייה ואמרה שלמרות התצלומים הברורים – היא עדיין מאמינה
באמונה שלמה שיש לה בן ,כפי שברכתי אותה בעבר.
ובאומרה זאת הניחה לפניי את התצלומים שקיבלה ממכון האולטרא
סאונד ופרצה בבכי.

דבר מסוים – הקב"ה פועל על פי אמונתו של האדם ועל פי רצונו.
לפיכך פעלו מן השמים והאישה זכתה ללדת בתום תקופת עיבורה
בן זכר כפי אמונתה התמימה ,וזכות הייתה לי להיות הסנדק בברית
המילה לתינוק שנקרא שמו בישראל" :ישראל".

נס מדעי
שירה רוזנמן תחי' ,בתו של המדען מר צבי רוזנמן ממכון ווייצמן
בישראל ,חלתה ל"ע בלוקמיה (סרטן הדם).

הנומא


הוריה המסורים ראו במחלת ילדתם את יד ה' המנסה אותם ,והחלו
להתפלל לקב"ה ולבקש על רפואת בתם.
באותם ימים שהיתי בביתו של מר צ'רלי אבוסירה הי"ו ,ומשנודע על
כך להורים רוזנמן – הם באו לפניי וסיפרו לי על מחלתה האיומה

מכתבו של המדען צבי רוזנמן
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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"יודע אני" ,מסיים האב את מכתבו" ,גם מהבחינה המדעית וגם
מהבחינה הרוחנית ,כי סיפורה זה של בתי מהווה הוכחה נוספת

"ברצוני לציין עובדה מעניינת .כשבאנו לבקש את ברכת הרב – נודע
לנו כי הרב לא מברך כל אחד .ואכן ,באותו ערב הגיעו יחד עימנו
אל הרב זוג הורים עם בנם החולה בבקשה מהרב שיברך אותו ,אולם
הרב אמר' :אני מצטער ,כבר איני יכול לתת ברכה' .אותו ילד נפטר
שבוע ימים לאחר מכן .לבטח גם זאת בכוח זכות אבותיו הקדושים
של הצדיק אשר עומדים לו לסייעו בעבודת הקודש".
ועוד ממשיך האב וכותב:

הנני אדם שלא נגרר בנקל אחרי סיפורי ניסים ונפלאות ,אולם אין כל
ספק בלבי שהחלמתה של בתי באה כתוצאה מהמיזוג בין האמונה
שהייתה לי ולאשתי לבין הברכה והאנרגיה הרוחנית של הרב שברך
את בתנו .שילוב זה הביא מרפא וכוח חיות שגרמו להחלמתה של
בתי".

"בעיסוקי היומיומי משמש אני כמדען בעל תואר "דוקטור" במדע,
במכון ווייצמן.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

בהקשר לנס עצום זה כתב אבי הילדה ,מר צבי רוזנמן הי"ו:

בתור מניעה המשיכה הבת לקבל טיפולים נגד המחלה במשך
כשנתיים ,וברוך ה' הילדה הבריאה לחלוטין ולא נותר כל זכר למחלה.

הנומא


שבוע ימים לאחר מכן התחולל הנס הגדול .הילדה עברה בדיקות
נוספות ,לאחריהן הודיעו הרופאים להורים המופתעים כי המחלה
עזבה את בתם – באופן נדיר מאד ,שאינו מוכר גם במדעי הרפואה.
כפי בקשתם ברכתי אותם בזכות אבותיי הקדושים שיזכו לראות
ברפואתה השלימה של הבת ובהחלמתה המהירה.
של בתם אשר נתגלתה בגופה ימים ספורים קודם לכן ,וביקשו ברכה
לרפואתה השלימה והמהירה.

לכך שקיימים כוחות רוחניים של אמונה ,קדושה וטוהר הנפש אשר
יכולים להביא לרפואה שלימה ,ועל כן הבריאה בתי".

השגחת ה' על כל בריאה
מר גבריאל אלבז הי"ו ,נשיא המוסדות בליאון שבצרפת ,נצרך באחד
הימים לחסד הבורא עימו שיורה לו את הדרך בה ילך וייתן בו את
הדעת להחליט האם להמשיך לשמש כנשיא מוסדותינו בליאון ,או
שמא יתפטר מתפקיד זה כבקשת אשתו ,ויתמסר במקומו להרחבת
עסקיו?!

הנומא


על כן נשא תפילתו לה' יתברך ושטח לפניו את שאלתו המיוחדת.
בנוסף ,ביקש סימן משמים לדרך בה ילך.
כששמעתי שביקש סימן מאת ה' הוכחתי אותו ואמרתי לו כי אין
לשאול סימן מאת הקב"ה ,שמא יבוא ח"ו לפגם באמונה אם לא יקבל
את הסימן המיוחל .אולם מר אלבז ענה לי" :הרב צודק .כאשר יהודי
לא רואה את הסימן המבוקש – ספקות באמונה עלולים להיכנס
ללבו .אולם אני – גם אם לא אראה כל סימן כמו שביקשתי – אמשיך
להאמין בקב"ה באמונה שלימה ותמימה .ואם כן אזכה לראות סימן
מאת ה' לדבר – אזי אמונתי בקב"ה תתחזק מאד ,אני אהיה קשור
עוד יותר לריבונו של עולם ואמשיך להרחיב את מוסדות התורה".
באותה תקופה היה למר אלבז כלב שמירה נאמן אשר שמר על
ביתו ומר אלבז רחש לו חיבה מיוחדת .לפיכך אמרתי לו בחיוך" :מה
תחשוב אם הכלב שלך ימות לפתע פתאום? האם הדבר יהווה עבורך
סימן משמים?"
"שהכלב ימות???" התפלא מר אלבז" ,הרי זהו דבר בלתי הגיוני כלל,
שכן הוא צעיר ובריא" .אך אני התעקשתי ושאלתי" :ואם אכן כלבך
ימות?"
"אם הכלב ימות עכשיו" מר אלבז היה נחרץ בדעתו" ,הרי שדבר זה
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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במהלך ההריון ,באחת מן הבדיקות גילה הרופא שטיפל בי בליטה
בעצם החזה .בליטה זו הורגשה אצלי כבר חודשים ספורים קודם
לכן ,אולם כיון שהיא לא הכאיבה לי ,לא התייחסתי אליה כלל.
כשהתעכב עליה הרופא במהלך ההריון – הבטחתי לו שמיד לאחר
הלידה אדאג לברר את פשרה ואטפל בה.

הכל החל בשנת  ,1993בתקופת ההריון של בני הקטן ,אשר נולד
בתאריך  29באוקטובר  ,1993ונקרא דוד משה על שם כבוד הרב
יבלחט"א ואביו ע"ה.
"אני באה בזה לספר את סיפורי המפליא כדי להרבות קידוש ה'
בעולם.

המכתב הבא נשלח כעדות חיה לאמונה תמימה בבורא עולם הרופא
כל בשר ומפליא לעשות:

נס רפואי בחג הפסח

מעשה זה אשר נתפרסם ברבים גרם לקידוש ה' גדול ,אמונתנו בה'
התחזקה עד מאד ,וכפי דבריו ,נשאר מר גבי אלבז עד היום הזה
הנשיא הפעיל במוסדות "אורות חיים ומשה" בעיר ליאון שבצרפת.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

הנומא


פחד נכנס ללבו של מר אלבז ,וגם אני הייתי מופתע מאד מהדבר,
שכן כלל לא חשבתי שהכלב ימות ברגעים הקרובים! אולם מאת
ה' היה מותו הפתאומי של הכלב ללמדנו על השגחתו הפרטנית
בבריאה כולה.

מר גבריאל אלבז ואני עמדנו על מקומנו והבטנו בכלב הבריא והשלם
המשתובב לצדנו ,כשמר אלבז מחייך לעצמו ומשתומם' :כיצד ימות
כלב זה כעת ללא כל סיבה?' אך לא חלפה מחצית השעה מעת
שסיים את דבריו – והנה הכלב נפל תחתיו ומת.
יהווה עבורי הסימן הגדול ביותר לכך שאורח חיי כעת רצוי ומקובל
לפני ה' יתברך".

חודשיים וחצי לאחר שנולד בני במזל טוב קבעתי תור לרופא לצורך
בדיקה שגרתית .שוב הבחין הרופא בבליטה ,וכיון שהדבר הדאיג
אותו הוא לחץ עליי שאקבע תור לרופא מומחה בתחום זה ,והציע לי
לפנות לפרופסור גרין מבית החולים בליאון שבצרפת.
התור נקבע לתחילת חודש פברואר  .1994בביקורי בבית החולים
ביקש פרופסור גרין לערוך סדרת בדיקות לבירור הבליטה ,ביניהן
בדיקות דם ,בדיקת סי.טי ,וכמו כן דיקור – הוצאת חתיכה מהגוש
הבולט לצורך בדיקתו במעבדה.

הנומא


שלושה שבועות לאחר ביצוע הבדיקות הנדרשות שבתי לפרופסור
גרין אשר הודיע לי כי יש לי גידול ממאיר בעצם החזה ,שהינו סוג
נדיר של המחלה הארורה .עוד הוסיף כי מצבי הרפואי קשה ולא
נותר לי זמן רב לחיות ,וכנראה אחיה רק עוד מספר שבועות או אולי
מספר חודשים ,אך למרות זאת – הציע לי הפרופסור לנסות את
הסיכוי האחרון שנותר לי לחיים ,והוא טיפולי כימותראפיה קשים.
לביקור זה אצל הפרופסור ,בו נודע לי על מחלתי הקשה – לא
התלווה אליי איש בשל אילוצים שונים ,וכך נותרתי לבדי להתמודד
עם בשורת האיוב וגזר הדין שבפי הפרופסור.
יצאתי מחדרו של הרופא כשדמעות מרות מציפות את עיניי .הייתי
המומה .איני זוכרת מאותם רגעים קשים כלום ,ואיני יודעת כיצד
הוליכו אותי רגליי אל ביתי.
מרגע ששמעתי את הבשורה המרה לא יכולתי להכניס דבר מאכל
לפי ולא הצלחתי להירדם .כל הזמן ראיתי מול עיניי את בעלי ואת
ארבעת ילדיי היקרים וכשחשבתי על כך שאני עתידה להשאיר
אותם בעולם הזה לבד – מחשבה איומה זו שברה את לבי וגרמה לי
לבכות ללא הפסקה.
כאבי ראש תקפו אותי ,סבלתי מסחרחורות ומהקאות ובנוסף
התחילו להיות לי בעיות קשות בזיכרון.
לקחתי כמויות גדולות מאד של תרופות במטרה להרגיע את כאביי,
אך שום דבר לא עזר .שכבתי במשך כל היום במיטה ורק מורפיום
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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זמן מה לפני חג הפסח קבעתי פגישה אצל הרב שליט"א לפני שנסע
ללוס אנג'לס לכל חג הפסח .בפגישה זו שינה הרב את שמי וקרא

שישה חודשים החזקתי מעמד במצב זה .נהייתי אגרסיבית ,ניסיתי
להיאבק במצב שלי אך נשארתי לבסוף עצובה וחסרת חיים כמו
גופה.

הייתה בי אמונה חזקה בקב"ה שהוא יכול לרפא אותי ,ובכל יום ויום
הייתי מתפללת אליו שיעשה לי נס ,אם לא בעבורי אז בעבור בני
משפחתי שאותם אני אוהבת יותר מכל.

אך זאת יש לדעת ,כמה שנים קודם לכן אבי ע"ה חלה גם הוא
וס ַבל ֶס ֶבל רב מהטיפולים .כיון שבזמנו ראיתי אותו
במחלה הנוראה ָ
בסבלו הרב ,לא רציתי שבעלי וילדיי יראו אותי באותו מצב ,ללא
שיער ,שוכבת במיטה נטולת כוחות.

ביום ראשון שלאחר פגישתם ,הביא אותי בעלי לפני הרב ,והרב כעס
עליי שאיני מוכנה לקבל את הטיפול שבכוחו להציל את חיי.
עד שבעלי ,שהוא אברך יקר הלומד במוסדותיו של רבי דוד פינטו
שליט"א הגיע אל כבוד הרב .אך עוד לפני שפתח את פיו לספר לרב
על מצבי אמר לו הרב שליט"א שאני חולה ,מאד חולה .ואחר כך
העניק לי ברכה לרפואה שלימה בזכות אבותיו הקדושים.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

מטושטשת מהמורפיום ,קיבלתי על עצמי לטפל בילדיי ,בבעלי,
במשפחתי ובביתי .עשיתי עצמי ותפקדתי כאילו אני מרגישה טוב.

הנומא


בלית ברירה קבעתי תור להתחיל בטיפולי הכימותראפיה ,אבל
כשראיתי שאפילו הפרופסור לא מאמין שהטיפולים ישפרו את
מצבי הקשה – ביטלתי את התור לטיפולים .זמן רב הרהרתי ביני
לבין עצמי ,ולבסוף הגעתי למסקנה :הכל בידי שמים .אם הקב"ה
נתן לי ארבעה ילדים וגזר עליי שכעת אעזוב את העולם – איני יכולה
לעמוד כנגד רצונו יתברך וכך יהיה.
השפיע עליי באופן מיידי ,ולכן נטלתי ממנו שמונה גלולות ליום(!)
הייתי כמו מכורה לסמים ,לכל מקום שיצאתי לקחתי עמי מספר
גלולות ,וכאשר קרה ששכחתי לקחת אותן – סבלתי מהתקפים
קשים.

אותי :שרה ברכה ,אחר נשא כפיו וברך אותי בברכה גדולה שבזכות
אבותיו הקדושים אזכה לרפואה שלימה.
קצר המקום וקצרה היריעה מלהודות לכבוד הרב שליט"א על כל
התפילות שנשא לרפואתי במשך כל תקופת מחלתי ,ועל הברכות
המרובות בהן ברך אותי שנאמרו מעומק הלב .בזכותן זכיתי לצאת
מאפילה לאורה ,ועל כך תודתי העצומה נתונה לרב.
בעלי ,שלא יכול היה לראות אותי גוססת לנגד עיניו ,קבע לי תור
לרופא אחר מומחה באותו תחום ,וביום שנקבע לי התור ,נכנסתי עם
התיק הרפואי שלי לרופא זה .הרופא בדק אותי ,ערך בעצמו בדיקת
סי.טי ואמר" :גברת ,איני מבין מה מתחולל כאן ,אין לך שום גוש! אין
כל זכר לבליטה!"

הנומא


כיון שהדבר היה חסר הגיון חזר הרופא שוב ושוב על בדיקתו.
שעתיים תמימות הייתי בחדרו ,עד שהתברר באופן מוחלט וללא כל
ספק שאין כל זכר למחלה שלי!!! המומה ,נשארתי לשבת על הכסא
מול הרופא ,עד שהרופא אמר לי" :גברת ,למה את מתעכבת? למה
את מחכה? לכי הביתה! את בריאה לחלוטין!"
אני יודעת בידיעה ברורה שבחסדי שמים המרובים ,בזכות ברכותיו
של הרב שליט"א זכיתי לנס גדול זה .ה' ישמור ויברך את הרב וישלח
לו ולכל משפחתו ולכל עם ישראל ברכות שמים לרוב ,ונזכה במהרה
לביאת גואל צדק.
כיום ,שנת  1998ערכתי בדיקות תקופתיות כדי לעקוב אחר מצבי
הרפואי ,ברוך ה' כל התוצאות תקינות ואני נהנית מבעלי ומילדיי
בשלוה ונחת.
ממני ,גברת דרעי שרה ברכה (לבית האוזי)".
אין ספק שנס זה ארע לאישה בזכות אמונתה האיתנה בבורא העולם.
הקב"ה ברחמיו הגדולים הראה לה כי הוא רופא כל בשר ,וכי רק בידו
להביא רפואה לעולם.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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התמונות הקשות שצולמו באותן שנים מהן נראות פניהם הסובלות
של העצורים הרזים במחנה ,ערימות הנעליים ושאר פריטי הלבוש
של הנרצחים ,אשר מעידים קבל עם ועולם על הפשעים החמורים
שנעשו על ידי העם הגרמני בימי מלחמת העולם השניה ,וכן כל

בראותי את מראות המחנה האיומים כמעט שנטרפה עליי דעתי.

באחת השנים ביקרתי במחנה המוות "אושוויץ" שבפולין .מחנה זה
היה אחד ממחנות ההשמדה שהנאצים ימ"ש השתמשו בהם בזמן
מלחמת העולם השנייה להשמדת העם היהודי ר"ל וגרמו בכך
לשואת יהודי אירופה.

שואת יהודי אירופה

ולמרות שלעיתים אנחנו מתקשים להבין את הדברים בהיגיון הפשוט
בגלל שכלנו הקצר ודעתנו המוגבלת – יש לזכור כי אנו בסך הכל
בשר ודם ואיננו מבינים חשבונות שמים ,ואין בידנו שום אפשרות
לרדת לסוף דעת עליונה אשר פועלת עבורנו בדרך הטובה ביותר.
אין ספק שהדרך האמיתית והנכונה להתמודד עם מאורעות כה
קשים היא רק על ידי חיזוק האמונה בה' והגברת ההכרה שכל מה
שנעשה בעולם – נעשה במאמרו יתברך .בין לטוב ובין למוטב.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

התרגשתי מאד מאם יהודיה זו ומרוחה החזקה.

הנומא


כשעמדה לפניי נראה היה שכל רצונה הוא שאחזק עוד את אמונתה
בה' ,ואפקח את עיניה לראות את חסדיו של הבורא עימה דווקא
בשעה כל כך קשה בה היא נפרדת משני בניה היקרים .לא שמעתי
מפיה חלילה טענה כלפי שמיא ,ואפילו לא הרהור או שאלה אחר
מעשיו של הבורא.
אם יהודיה באה לפניי וביקשה לשמוע ממני דברי חיזוק ועידוד לפני
שהיא מובילה לקבורה את שני בניה היקרים ,שנהרגו ל"ע בתאונת
דרכים.

ואת הבנים תיקח לך

שאר הממצאים במחנה המתעדים את השואה האיומה – מי יוכל
לראות את כל אלו ולהישאר אדיש?!
באותה עת היה במקום אדם שתפקידו היה להסביר למבקרים
במחנה את אשר ארע באותם ימים נוראים.
פניתי אליו ושאלתי אותו" :כמה יהודים היו במחנה?"
"כאשר תנורי השריפה לא עבדו – היו במחנה לעיתים אף למעלה

הנומא


ביקור במחנות המוות באירופה

ממאה אלף יהודים בתוך הצריפים" ,השיב המדריך.
לפיכך המשכתי ושאלתי" :וכמה שומרים גרמניים שמרו עליהם?"
המדריך חשב ,והשיב שהיו רק כמה מאות חיילים גרמניים אשר
שמרו על אלפי האסירים.
כששמעתי את תשובותיו התקשיתי להבין" :אם מספרם של היהודים
האסירים היה כה רב ביחס למספר הגרמנים ששמרו עליהם – למה
הם לא ניסו למרוד בשומרים? הרי במספרם הרב היו יכולים בקלות
לנצח את אויביהם ,ובמיוחד כשידעו שהולכים הם להיהרג בחנק
ובשריפה .למה הם לא ניסו להתקומם ולמרוד?"
המדריך שתק ולא ידע להשיב על שאלתי ההגיונית.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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אך למרות היותנו בגלות המרה בגלל חטאינו הרבים – רבים חסדיו
של ה' יתברך שממשיך לשמור על עם ישראל בכל דור ובכל מצב בו
הוא נמצא עד לבוא הגאולה השלימה במהרה בימינו .אמן.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

הנומא


וכעת ,ממרחק כה רב של שנים – כשעומדים אנו על האדמה הארורה
שבה נעקדו אחינו בית ישראל על קידוש ה' ,אין זאת אלא למען
נדע כי ליהודי אין כל אפשרות לברוח ממציאות היותו יהודי .מי
שנולד יהודי – סופו שימות יהודי .וכאשר בני העם היהודי שוכחים
את המוצא שלהם וחפצים להידמות לגויים ולחיות כמותם – אזי
הקב"ה נאלץ להכות בהם במקל חובלים ולהסתיר פניו מהם ,עד
שישובו אליו באמת.
אין כל תשובה הגיונית ושכלית לשואה האיומה .וככל שנשאל יותר
שאלות – כך תהיינה פחות תשובות .המצב הנורא אליו הגיע העם
היהודי באותן שנות זעם והסתר פנים – בא לנו בגלל שחטאנו ,עווינו
והרשענו.

לפיכך קראתי בקול גדול" :אין עצה ואין תבונה כנגד רצון ה'".

אמונת חכמים
ׁה ַע ְב ּדוֹ (שמות יד ,לא)
ֲמינ ּו ַּבה' ו ְּבמ ֶֹש
ּירא ּו ָה ָעם ֶאת ה' ַו ַּיא ִ
ַו ִי ְ
בא זה ללמדך שכל מי שמאמין ברועה נאמן כאלו מאמין במאמר מי שאמר
והיה העולם( .מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מסכתא דויהי פ"ו)

ׁשר י ְִב ַחר ה' ֱאל ֶֹק ָ
יך ּבוֹ...
ית ֶאל ַה ָּמקוֹם ֲא ֶ
ִּכי י ִָּפלֵא ִמ ְּמ ָך ָד ָבר ...ו ְַק ְמ ָּת ו ְָע ִל ָ
ׁש ַמ ְר ָּת
ׁשר י ְִב ַחר ה' ְו ָ
ׁשר ַי ּגִיד ּו ְל ָך ִמן ַה ָּמקוֹם ַההוּא ֲא ֶ
ית ַעל ִּפי ַה ָּד ָבר ֲא ֶ
ָׂ
ו ְָע ִש
ָ
ָ
ֹאמר ּו
ׁשר י ְ
ׁשר יוֹרוּך ו ְַעל ַה ִּמ ְׁש ָּפט ֲא ֶ
ׁשר יוֹרוּךַ .על ִּפי ַה ּתוֹרָה ֲא ֶ
ׂוֹת ְּככֹל ֲא ֶ
ַל ֲעש
ׂמֹאל (דברים יז ,ח-יא)
ׁשר ַי ּגִיד ּו ְל ָך י ִָמין ּו ְש
ׂה לֹא ָתסוּר ִמן ַה ָּד ָבר ֲא ֶ
ְל ָך ַּת ֲע ֶש
לא יאמר אדם איני מקיים מצוות זקנים הואיל ואינן מן התורה ,אמר להם
הקב"ה בני אין אתם רשאין לומר כך אלא כל מה שגוזרים עליכם תהיו
מקיימין שנאמר ועשית על פי התורה אשר יורוך ,למה? שאף על דבריהם
אני מסכים( .מדרש תנחומא פרשת נשא ,כט)
אמר משה לפני הקב"ה  -ריבונו של עולם ,כתבת בתורתך "וקמת ועלית"
הרי בזמן שבית המקדש קיים .ובזמן שאין בית המקדש קיים ,מי ישפוט
בין עמך ישראל .אמר לו ,בעלי תורה ,דכתיב" :על פי התורה אשר יורוך".
(שאילתות משפטים נח)

הא למה זה דומה? לגן  -המבוכה ,הוא הגן הנטוע לצחוק ,הידוע אצל השרים,
שהנטיעות עשויות כתלים כתלים ,וביניהם שבילים רבים נבוכים ומעורבים,
כולם דומים זה לזה ,והתכלית בם הוא להגיע אל אכסדרה אחת שבאמצעם.
ואמנם השבילים האלה מהם ישרים ומגיעים באמת אל האכסדרה ,ומהם

משגים את האדם ומרחיקים אותו ממנה .ואמנם ההולך בין השבילים הוא
לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או בכוזב ,כי כולם שווים
ואין הפרש ביניהם לעין הרואה אותם ,אם לא שידע הדרך בבקיאות וטביעות
עין שכבר נכנס בם והגיע אל התכלית שהוא האכסדרה .והנה העומד כבר
על האכסדרה הוא רואה כל הדרכים לפניו ומבחין בין האמתיים והכוזבים,
והוא יוכל להזהיר את ההולכים בם ,לומר :זה הדרך לכו בו! והנה ,מי שירצה
להאמין לו ,יגיע למקום המיועד .ומי שלא ירצה להאמין וירצה ללכת אחר
עיניו ,ודאי שישאר אובד ולא יגיע אליו.
כן הדבר הזה :מי שעדיין לא משל ביצרו ,הוא בתוך השבילים ,לא יוכל
להבחין ביניהם .אך המושלים ביצרם שכבר הגיעו אל האכסדרה ,שכבר יצאו
מן השבילים וראו כל  -הדרכים לעיניהם בברור ,הם יכולים לייעץ למי שירצה
לשמוע ,ואליהם צריכים אנו להאמין( .מסילת ישרים פרק ג)

אמונת חכמים
תמונת ה' יביט
סיפור נורא זה התרחש בחודש כסלו תש"ס בליאון שבצרפת.

תנומא
םימכח

ר' יצחק מצליח ז"ל ,יהודי זקן ירא שמים אשר היה מקורב מאד
לשושלת פינטו המעטירה ,חלה ל"ע במחלה הנוראה ,וכיון שהמחלה
פגעה בו בצורה קשה מאד – הפך למשותק בכל חלקי גופו.
בני המשפחה הדואגים ביקשו ממני שאבוא לבקרו בבית החולים,
ואני נעניתי לבקשתם והלכתי לבקרו.
בבית החולים עודדתי את האיש ,חיזקתי אותו באמונה ואף ביקשתי
ממנו שיתאמץ ויאכל משהו .ר' יצחק ,שהפעולה הייתה לו קשה,
השתדל לעשות כדבריי ובלבד שלא לסרב לי ,ואכל דבר קטן.
לצערי הרב ,לאחר כמה ימים המחלה גברה על גופו החלש והוא
נפטר לבית עולמו.
לקראת שבת העבירו את ארונו מבית החולים לביתו ,שם נערכו כל
הסידורים להעלות את הארון לקבורה בארץ ישראל.
בניו של הנפטר ר' יצחק מצליח ז"ל ביקשו ממני שאהיה עימם
כשמעלים את ארון אביהם לארץ הקודש ,אך כיון שביום ראשון
הייתי אמור לנסוע למרוקו לחתונת בתו של ר' מרדכי כנפו הי"ו ,בעל
הבית שלי במרוקו ,אמרתי להם שלא ימתינו לי עד ליום שלישי עם
העלאת הארון לקבורה ,אלא יעלו אותו מיד לארץ ישראל ,ובעזרת
ה' כשאחזור ממרוקו לצרפת – מיד אצטרף אליהם לארץ ישראל
ואבוא להספיד את הנפטר בימי "השבעה".
ביום שני בלילה ,כאשר חזרתי ממרוקו לצרפת נודע לי שבימים
ראשון ושני הייתה רוח סערה ,ובגללה המטוסים נתקעו בשדה
התעופה והטיסות מצרפת בוטלו .גם טיסתם של בני משפחת
מצליח הושבתה ,ולפיכך עוד לא עלו עם ארון אביהם לארץ הקודש.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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סיפור זה הפליא את כל הנוכחים במקום ,ובני המשפחה ביקשו
להבין מהי משמעות הפלא ,לפיכך השבתי להם" :אין זאת אלא סימן
משמים להוכיח ולהראות לכם שהקב"ה הוא הבורא ,הוא היוצר כל,
ובידו להחליף בין התמונות.
והאיש ענה לי" :כבוד הרב ,אני איש מדע ,ואיני נוטה להאמין בקלות
לכל דבר .אם היו הבנים רק מספרים לי על כך – בודאי לא הייתי
מאמין ,והייתי חושב שהשתבשה דעתם ,אבל גם אני ראיתי את
הפלא הזה בעיניי ממש! ובנוסף ,לאחר זמן מה ראינו בעינינו כיצד
תמונת הצדיק נהפכה שוב וחזרה למקומה הראשון בקיר שמול
תמונת הנפטר!"
כאשר שמעתי את סיפורם המשונה של הבנים קראתי לקרוב משפחה
ששהה באותו ערב בבית הנפטר ,שהכרתי אותו וידעתי שהוא אינו
מאמין בקלות למעשים כאלו ,ושאלתי אותו – האם נכונים דברי
האחים?

כשראה זאת הבן – נבהל מאד ,ומיד קרא לאחיו ושאל אותו האם גם
הוא מבחין בשינוי שקרה לתמונות .אחיו הבחין מיד בשינוי המפליא,
ושאל כיצד קרה הדבר? שני האחים חשבו בליבם שבודאי עיניהם
מטעות אותם בשל כך שבימים האחרונים היו מרוכזים באביהם
המנוח ז"ל .אך כשנכנסו שאר האחים לחדר – התפלאו אף הם
למראה השינוי המוזר ,לפיו תמונת הצדיק תפסה את מקום תמונת
האב ,ועוד יותר התפלאו לראות שלאחר זמן מה שבה תמונת הצדיק
ונראתה במקומה הראשון.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תנומא
םימכח

ביום שני בבוקר ,כאשר אחד מבניו של הנפטר התעורר ,הוא ראה
לנגד עיניו דבר מופלא – תמונתו של הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א
החלה לפתע לשנות את צורתה ואת מקומה ונעמדה על מקום
התמונה של אביו ,ר' יצחק מצליח ז"ל .כלומר ,במקום התמונה של
האבא נראתה לפתע תמונתו של הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א.
בביתו של ר' מצליח ז"ל ניצבת על הקיר תמונה גדולה של הצדיק
רבי חיים פינטו זיע"א ,ועל הקיר ממול תלויה תמונה קטנה בו נראה
אבי המשפחה ר' יצחק מצליח.
כששמעתי זאת הלכתי מיד לבית הנפטר ושם בניו סיפרו לי סיפור
מדהים:

ועליכם מוטלת החובה לקחת דבר זה אל לבכם ,ולשוב בתשובה
לאביכם שבשמים".
אחר הוספתי ואמרתי לבנים" :בנוסף ,אביכם ז"ל היה ידוע באמונת
החכמים הגדולה שהייתה בו כל ימי חייו ,ייתכן שאף היה לו קשר
מיוחד וקירבה גדולה לצדיק רבי חיים פינטו זיע"א ולפיכך הגיע
הצדיק ללוותו בדרכו האחרונה".
סיפור זה התפרסם במהירות רבה בקרב כל תושבי העיר ,ולימד
ברבים על גודל האמונה בצדיקים ובכוחם.

תנומא
םימכח

מחשבה טהורה של יהודי
בעת שהותי בעיר טּולּוז שבצרפת ניגש אליי ד"ר אסרף הי"ו ,שהוא
קרדיולוג (רופא לב) בכיר אשר שמו הולך לפניו כרופא גדול בתחומו.
בפגישתנו סיפר שלמרות שהוא רחוק מקיום תורה ומצוות ,כשנודע
לו על תאונת הדרכים שבה נפצע בנו באורח קשה ,חלפה במוחו
מחשבה של אמונה בה' .שכידוע ,גם יהודי הרחוק מאלוקיו – בשעת

הרב ובנו רבי רפאל מאיר עמרם שליט"א בברכת האילנות
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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באחת הפעמים בהן הגעתי לרבי דוד על מנת לקבל את ברכתו,
שיתפתי אותו בפחדים מהם סבלתי ,והרב בחוכמתו אמר לי" :יודעת
את ,הריון איננו תמיד דבר פשוט וקל .האישה סובלת רבות בזמן

מספר פעמים פניתי לרבי דוד שליט"א כדי לבקש ממנו ברכה
שאעבור את חודשי ההריון בשלום ,וברכותיו מעומק הלב אכן תרמו
רבות לשלוות הנפש שלי.

באותו זמן נפטר אבי היקר ע"ה ,ואני שהייתי קשורה אליו מאד
התקשיתי להתמודד עם צער הפרידה ממנו .באותם ימים ממש נודע
לי שאני בהריון ,ולכן לא יכולתי ליטול תרופות הרגעה שונות .בשל
כך ,הריון זה כבר מתחילתו היה קשה לי מאד.
"הכל התחיל ביום ה 26 -לחודש יולי ,שנת .1994

גברת קולט מרציאנו תחי' ,אשת ידידנו ר' מרדכי מרציאנו הי"ו מפריז
שבצרפת שלחה מכתב זה ,עדות לנס הגדול שזכתה לו בהצלתה
ובהצלת בנה התינוק .וכך כתבה:

אפילו אומרים על ימין שהוא שמאל
משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

יש ללמוד מכך עד כמה גדול כוחה של מחשבה טהורה של יהודי,
שבשבילה הקב"ה שינה מדרך הטבע ועשה את רצונו.
כך סיפר לי ד"ר אסרף בעצמו.

תנומא
םימכח

רגעים ספורים חלפו ,והנה הודיעו לאב שבנו שב להכרתו ופקח את
עיניו!

לפתע נזכר ד"ר אסרף בסיפורי הניסים ששמע בעבר על הצדיק
רבי חיים פינטו זיע"א ,וחשב לעצמו' :אם אמיתיים ונכונים סיפורי
המופתים על הצדיק – בבקשה שיוכיח לי את זה ויעשה גם לי נס'.
צרה הוא מחפש את ישועת ה' .אולם לדאבון לבו בשל ריחוקו
מריבונו של עולם – הוא לא ידע כלל כיצד להתפלל אליו וכיצד
לבקש ישועה.

ההריון ובזמן הלידה .אל תשאלי מהו מין העובר ,ובעזרת ה' את
תלדי ביום רביעי או ביום חמישי".
דברי הרב הפתיעו אותי מאד :מדוע אמר לי הרב שלא לברר את
מין העובר? האם חושב הרב כי אתאכזב לשמוע שיש לי בת למרות
שאני רוצה דווקא בן? אך ביטלתי מחשבה זו מיד ,כיון שנזכרתי
שזמן מה קודם לכן במהלך ברית מילה נתן הרב לבעלי נר כחול ואת
אריזת הסכין ואמר לו" :אם ירצה ה' ,בקרוב בן אצלך!"
כך נותרתי בשאלה ,אבל קיימתי את הוראת הרב שלא לברר את מין
העובר.

תנומא
םימכח

חלפו להם הימים והשבועות ,ובהיותי בחודש החמישי להריוני הגעתי
לביקור שגרתי אצל הרופא .לפני שערך הרופא את בדיקת האולטרא
סאונד אמרתי לו כמובן שאיני רוצה לדעת מהו מין התינוק ,והוספתי
ואמרתי לו" :ד"ר ,תשמור את המידע הזה בראשך ,ימים יגידו מתי
נצטרך אותו".
ימים ספורים לאחר מכן ,בכניסתי לחודש השישי להריון פניתי שוב
לרבי דוד וביקשתי לקבל את ברכתו .הדבר היה ביום שני בשבוע.
מיד עם כניסתי לחדרו בישיבה ,לאחר שהתעניין בשלומי אמר
לי הרב" :כעת את יכולה לשאול על מין העובר" .הייתי מופתעת
ואמרתי לרב שמספר ימים קודם לכן בקרתי אצל רופא הנשים שלי,
ואילו הביקור הבא יהיה רק בעוד שלושה שבועות.
"לכי השבוע לרופא!" ציוה עליי הרב .ואני החלטתי לשמוע לדבריו
ללא שאלה.
כשיצאתי מחדרו של הרב נזכרתי שאני יכולה להתקשר לרופא
ולשאול אותו על המידע שביקשתי שישמור בראשו ,כך אחסוך
מעצמי את המאמץ והטרחה להגיע עד אליו .אולם לצערי ,שהתברר
לבסוף כמזלי הטוב ,הרופא אמר שהוא אינו זוכר מהו מין העובר,
וקבע לי תור אליו ליום רביעי.
יום רביעי 18 ,בינואר  .1995לעולם לא אשכח יום גורלי זה.
ביום זה קמתי בבוקר עם כאבי ראש חזקים ,כל גופי רעד ,בטני
כאבה והרגשתי הכללית הייתה רעה .התקשרתי לרופא המשפחה
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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באותו זמן הייתי שרויה בחוסר הכרה זמני ,ולא שמתי לב לפאניקה
שהייתה סביבי .בדחיפות רבה הזמינו אמבולנס שיעביר אותי בבהילות

בעלי נכנס לחרדה גדולה והתקשר מיד לרבי דוד שליט"א בליאון.
אך הרב הרגיע אותו ואמר" :אני יודע שמצב אשתך חמור מאד .אני
אתפלל עבורה ובעזרת ה' ,בזכות רבי חיים פינטו זיע"א הכל יסתדר
לטובה".

לפתע ,ללא כל הכנה ,איני זוכרת איך ומדוע כיון שהכל עבר מהר
מידי ,מצאתי את עצמי בחדר לידה .למרות גלולה שקיבלתי להורדת
לחץ הדם ,הלחץ דם בגופי המשיך לטפס מעלה ומעלה ,כדורי אור
עפו מול עיניי וראיתי מטושטש ולא ברור עד שהתעלפתי.
לא הבנתי מדוע העלייה בלחץ הדם מדאיגה כל כך את הרופא,
ובנוסף לא רציתי להישאר במרפאה כיון שלמחרת אמורה הייתה
להתקיים אצל בני משפחתי "סעודת יתרו" ,אך הרופא לא ויתר לי
ועמד על כך שאשאר בבית החולים להשגחה צמודה.
דבריי האחרונים הדאיגו את הרופא ,והוא החליט לבדוק אותי
בעצמו .הכל נראה היה תקין לגמרי עד שהרופא בדק את לחץ הדם
שלי .לחץ הדם היה גבוה מהרגיל באופן מסוכן ,ועל כן עשה הרופא
את הבדיקה שוב ,אך התוצאה הייתה זהה .כיון שכך ,אמר לי הרופא
שלא לעזוב את המקום ,כיון שעם לחץ דם גבוה כמו שיש לי – עליי
להיות בהשגחה רפואית צמודה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תנומא
םימכח

כשנכנסנו לחדרו של הרופא אמרתי לו" :דוקטור ,אתה יודע מהי
הסיבה שבאתי היום .באתי לבקש הפניה לבדיקת אולטרא סאונד
נוספת כדי לדעת האם יש לי בן או בת .אך בנוסף לזה ,קמתי היום
בהרגשה כללית רעה מאד".
באותו היום הייתי אמורה לבקר אצל רופא הנשים שלי במרפאה
שלו בבית חולים פרטי ,וכיון שלא הרגשתי טוב בעלי התלווה אליי
לביקור.
שלי ,ד"ר וובר ,ולאחר שהדוקטור בדק אותי הוא אמר שאינו מוצא
כל דבר משונה ולחץ הדם תקין ,ולכן רק רשם לי לערוך בדיקות
נוספות.

מבית החולים הפרטי בו הייתי לבית חולים ציבורי .וכשהתעוררתי
בבית החולים הציבורי עמד לצדי רופא גניקולוג שהסביר לי" :גברת,
היה לך התקף אקלמפסיה (רעלת הריון) חמור עם סיבוכים .אם
הדבר יחזור על עצמו שוב ,לא תהיה לנו כל ברירה ונצטרך ליילד
אותך בניתוח קיסרי".
לא הספקתי להשלים עם הדברים ששמעתי ושוב נכנסתי לתרדמת
עמוקה.
כשהתעוררתי לאחר שלושה ימים ,נודע לי כי עברתי התקף
אקלמפסיה נוסף ,במהלכו ניתחו אותי ונולד לנו בן ,ביום רביעי ה-
 18בינואר לאחר צאת הכוכבים .ממש כפי דברי הרב שאמר שאלד
ביום רביעי או חמישי.

תנומא
םימכח

אינני זוכרת כלום מיום הלידה ומהימים שאחריו כיון שהייתי
בתרדמת במשך שלושה ימים .בסוף היום הרביעי כשחזרתי לעצמי,
בישרו לי על הולדת בני ,תינוק פג במשקל  990גרם בלבד!
כיון שהתינוק נולד שבועות רבים לפני הזמן הוא הועבר בדחיפות
למחלקת טיפול נמרץ יילודים ,שם הכניסו לגופו הקטן צינורות רבים
שהחזיקו אותו בחיים .מאחר והריאות שלו לא היו בשלות לנשימה
– היה בני הקטן כל הזמן בסכנת חיים ,וכל יום שעבר עליו בחיים –
היה נס גמור.
הרופאים במחלקה שמחו מאד כשראו שיצאתי מכלל סכנה ,ואמרו
לי שכשראו שנתקפתי שוב בהתקף האקלמפסיה הם פחדו מאד,
כיון שזה מסוכן לאם ולעובר.
לאחר אשפוז במשך שלושה שבועות יצאתי מבית החולים כשהתינוק
הקטן שלי נותר במחלקת טיפול נמרץ יילודים .שלושה חודשים
לאחר מכן שיחררו גם אותו מבית החולים ,בליל הסדר (הראשון)
של פסח ,שהיה התאריך בו הייתי אמורה ללדת אותו.
במבט לאחור אני מבינה כי מתחילת ההריון הרגיש רבי דוד שליט"א
את הסכנה הגדולה שריחפה מעל ראשי ומעל ראש התינוק ,ובשל
כך אמר לי שלא לשאול על מין העובר ,עד שהבחין כי הסכנה
קרובה מאד .כשאמר לי ללכת לבדוק את מין העובר ביום רביעי ה-
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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ואין ספק שאמונת חכמים שהייתה באישה זו ששמעה להוראה
המשונה ,מבלי שהבינה את סיבתה – הצילה את חייה ואת חיי
תינוקה.

התורה הקדושה הורתה לנו" :לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין
ושמאל" (דברים יז ,יא) .ומבאר רש"י' :אפילו אומר לך על ימין שהוא
שמאל ועל שמאל שהוא ימין' .כלומר ,גם כשהוראת הצדיקים נראית
לא מובנת כלל ואפילו הפוכה לדרך הישר – יש לשמוע בקולם,
כיון שלצדיקים ,ולבעלי זכות אבות ישנה סייעתא דשמיא מיוחדת
להבחין בימין האמיתי ובשמאל האמיתי הנכונים לאותה שעה.
בעלי ,אני וכל בני משפחתי מאחלים לרב ולכל בני משפחתו ברכות
עד בלי די ,בריאות מצוינת וחיים ארוכים .כדי שבזכות אבותיו
הצדיקים זיע"א ימשיך להיות מנהיג רוחני של אנשים רבים בכל
העולם אשר נעזרו על ידו וראו ניסים בזכותו ובזכות אבותיו" .עד
כאן מכתבה של הגב' מרציאנו.

אני מנצלת את ההזדמנות להודות לבורא העולם על הנס הגדול
שגמל עמי ועם בני ועל שהציל אותי ממוות ח"ו .כמו כן אני מודה
לכל האנשים היקרים שתמכו בי בניסיון הקשה שעברתי ,ולרופאים
היקרים שטיפלו בי ובבני משה חי כשהיה באינקובאטור.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

שישה חודשים חלפו עד ליום ברית המילה של התינוק .זכינו ,ורבי
דוד שליט"א היה הסנדק בברית ,ובני נקרא :משה חי.

תנומא
םימכח

הרופאים אומרים שאם ההתקף היה קורה לי מחוץ לבית החולים,
כמעט ולא היה סיכוי להציל אותי ואת התינוק .ואם הרב לא היה
אומר לי יומיים קודם ללכת לבדוק את מין העובר – לא הייתי נמצאת
בזמן ההתקף בבית החולים!
 18בינואר ,זה היה בסך הכל תירוץ להכניס אותי לבית החולים כדי
שאהיה תחת השגחה רפואית כשיתחיל ההתקף הנורא בגופי ,וזאת
כדי שאנצל ממנו.

אורו עיניו
הרה"ג ר' חיים וואלקין שליט"א ,משגיח רוחני בישיבת "עטרת
ישראל" ,ניגש אליי בחתונת בתי שרה תחי' וסיפר שהוא סובל רבות
בעיניו ,ואמר שזמן החתונה הוא עת רצון ,שכן שמחה זו שבביתי היא
גם שמחת אבותיי הקדושים ,ותפילה בעת זו מסוגלת לפעול גדולות
ונצורות .על כן מבקש הוא ברכה לרפואת עיניו.

תנומא
םימכח

עם הג"ר חיים וואלקין שליט"א מנהל רוחני בישיבת עטרת ישראל

כששמעתי את בקשתו נדהמתי מאד ואמרתי" :והרי זכות התורה
שבידיך – בכוחה להגן עליך מכל רע".
הרה"ג השיב לדבריי שהבעיה בעיניו אינה פשוטה בכלל ,וכדי
להיוושע ממנה הוא זקוק גם לברכתי ,ובפרט בשעת רצון זו.
התרגשתי מאד מתשובתו והשבתי לו" :זכות אמונת החכמים שיש
בך ,וביטולך העצמי בפניהם למרות היותך רב גדול ועצום בעצמך
– היא שתעמוד לך ,ובעזרת ה' תזכה לרפואה שלימה בשתי עיניך".
במשך שנתיים ניסינו ליצור קשר אחד עם השני ,אולם מסיבות
שונות לא הצלחנו.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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"כבוד הרב" ,פנתה אליי הגברת מרגי בהתרגשות" ,בלילה ארע עימי
דבר מה מופלא שגרם לי שלא לפנות לבסוף לכותב הקמיעות הגוי.
בלילה בא אליי בחלומי סבך הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א ואמר לי
לצוות לבני שלא ילך למגידי עתידות ולא יקבל קמיעות של נוכרים

בשלב זה הגיעה אליי הגברת מרגי וסיפרה לי על כוונתו של בנה
לפנות למגיד העתידות הנוכרי .וכמו כן היא התוודתה באוזניי
שמחוסר ברירה עלה בדעתה לפנות גם לכותב קמעות גוי שיברך
את בנה שיזכה להשלים במהירות את סידורי הניירת לקראת קבלת
הויזה.

כיון שכך ,חבר טוב יעץ לו לפנות למגיד עתידות נוכרי ,שיוכל לסייע
בידו להשיג בקלות את הויזה לצרפת.
הוצאת ויזה הינה תהליך פשוט ומקובל המסתיים בדרך כלל תוך
ימים ספורים ,אולם משום מה ,ללא כל סיבה מובנת בנה של הגברת
מרגי נתקל בקשיים בירוקרטיים שונים שמנעו ממנו לקבל את הויזה
המיוחלת.
בנה של הגברת מרגי ממיאמי ביקש באחת השנים לעבור להתגורר
בעיר פריז שבצרפת .לצורך המעבר הוא היה זקוק לויזה שתאשר
את כניסתו לצרפת ,ועל כן הוא ניגש לרשויות וביקש להוציא ויזה
מתאימה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

אמונת חכמים בחלום

תנומא
םימכח

אין כל ספק שהרה"ג שליט"א זכה לבריאות עיניו בזכות היותו צדיק
עצום ,בעל זכויות לרוב .ולמרות זאת לא חש כל בושה לבקש ברכה
בזכות הצדיקים הקדושים וביטל עצמו בפני גודל מעלתם .ביטולו
זה בפניהם – לבטח הוסיף זכויות על זכויותיו וזכה לנס הגדול.

והנה ,ביום בו ילדה בתי שרה תחי' בן במזל טוב ,התקשר אליי
הרה"ג רבי חיים וואלקין שליט"א וסיפר שבחסדי שמים באה רפואה
למכתו ועיניו שבו לראות כבראשונה .עוד ציין שזהו פלא גדול שאף
הרופאים משתוממים ולא מבינים כיצד ייתכן שארע.

הנעשים מכוח הטומאה והכישוף ,אלא שיבוא אליך רבי דוד שתברך
אותו בברכה והצלחה" .כך סיפרה הגברת מרגי.
והמשיכה" :כשהתעוררתי בבוקר הייתי נסערת מאד ,ומיהרתי מיד
להתקשר לבני ולספר לו את דבר החלום שחלמתי .ובאמת כך היה.
בני היה אצלך הרב ,וקיבל את ברכתך בעניין ,וב"ה הדברים הסתדרו
בצורה הטובה ביותר".
מוכרח הדבר שבזכות שהגברת מרגי ובנה שמעו לקול ציוויו של
זקני הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א ובאו לקבל את ברכתי בזכות
אבותיי הקדושים ,הברכה התקבלה לרצון ובנה זכה לעבור להתגורר
בפריז בקלות ובלי עיכובים נוספים.

תנומא
םימכח

ועשית ככל אשר יורוך
באחד הימים שאל יהודי לעצתי איך לנהוג במצב מסוים.
כיון שאיני מורה הוראה השבתי לו" :איני פוסק ,אולם לפי עניות
דעתי עליך לנהוג כך וכך" ,ופירטתי באוזניו היאך עליו לנהוג.
השואל לא הסתפק במה שאמרתי לו והלך לשאול רב נוסף כיצד
עליו לנהוג בעניין .אותו רב אמר לו לנהוג באופן שונה ממה שאני
אמרתי לו ,לפיכך פנה השואל ושאל רב שלישי כיצד לנהוג באותו
עניין .הרב השלישי ,שלא ידע על התשובות הקודמות אשר קיבל
השואל לשאלתו – השיב לו כי באפשרותו לנהוג באופן נוסף.
היהודי המבולבל נהג לבסוף באופן שחשב לנכון ,ומכיון שלא
הצליחו מעשיו – התקשר אליי וסיפר לי שעדיין לא נפתרה בעייתו.
"האם נהגת כפי שהוריתי לך?" שאלתי אותו ,והיהודי השיב" :לא,
משום שרציתי לשמוע דעות נוספות בעניין".
כששמעתי את דבריו הוכחתי אותו על מעשיו ואמרתי לו" :כאשר
התייעצת עימי בתחילה וייעצתי לך לנהוג בצורה מסוימת ,הרי נטלתי
אחריות על דבריי .אם היית מאמין ברב ובדעת התורה שלו באופן
מוחלט – היה בכוח הדבר להביא להצלחתך .אולם אתה חיפשת
דעות נוספות ,ולפיכך איבדת הכל.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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המשכתי בתפילתי לצד החולה ולפתע החולה התחילה למלמל
בשפתיה ,וענתה "אמן" לברכותיי .וכך מצבה הלך והשתפר מרגע
לרגע למול עיני כל הנוכחים בחדר ,ובניגוד לדעת הרופאים אשר
התייאשו מחייה .והיה בדבר קידוש ה' גדול מאד.
מסביב למיטת החולה הבחנתי בתמונותיהם של צדיקים קדושי עליון
כרבי יעקב אבוחצירא ורבי חיים פינטו "הקטן" זיע"א ועוד רבנים
נוספים .מיד נזכרתי בפקודה שפקדה עליי מרת עישא ,אחותה של
החולה לבל אצא מהחדר לפני שהחולה תתעורר ,וחשבתי לעצמי
שעם אמונה תמימה זו שיש למשפחה בזכותם של הצדיקים – בודאי
תזכה האם החולה להירפא.

נכנסתי לחדר החולה והתחלתי לומר פרקי תהילים .לצד החולה
עמד בנה ,יהודה פחימה הי"ו ,שבראותו אותי פנה לאימו ואמר לה:
"אמא ,רבי דוד הגיע ,התעוררי!"

כשבאתי לבקרה בבית החולים ביקשה ממני אחותה ,מרת עישא
תחי' ששהתה במקום" :אנא ממך ,רבי דוד ,היכנס לחדרה של אחותי
ואל תצא משם ללא בשורות טובות! עמוד בתפילה לפני הקב"ה עד
שהחולה תשוב להכרתה! ואני מאמינה באמונה שלימה בתפילות
הצדיקים שלא תשובנה ריקן" .כה היו דבריה שנאמרו בצורה נחרצת
ומתוך אמונה צרופה שהנה מיד כאשר אתפלל על החולה בזכות
אבותיי הצדיקים היא תקום ממיטתה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תנומא
םימכח

מרת יקוט פחימה תחי' ,ממשפחת ידידיי ,לקתה באופן פתאומי
באירוע מוחי חמור ר"ל .בני משפחתה הדואגים פנו אליי וביקשו
שאעתיר עליה בתפילה ובתחנונים לפני הקב"ה בזכות אבותיי
הקדושים.

מחוסרת הכרה ענתה 'אמן'

"אין כוונתי שדברי הרבנים הנוספים לא היו נכונים ,וייתכן שהיית
מצליח מלכתחילה לפעול גם בדרכים אחרות .אולם כאשר ביקשת
את הנהגתו של רב מסוים בעניינך – הרי בכוח דבריו להתקיים,
והקב"ה שולח דווקא בהם סייעתא דשמיא".

ברוך ה' זכתה מרת פחימה תחי' להבריא ולחזור לחיים תקינים כפי
שהיו לה לפני מחלתה ,כל זאת בזכות האמונה התמימה שהייתה
למשפחה בזכותם של הצדיקים.

המוצא האחרון
באחת הפעמים בהן ערכתי קבלת קהל בבית משפחת זר בבני ברק,
בין הבאים הייתה אישה שהגיעה עם בתה הקטנה שהייתה נכה
וישבה על כסא גלגלים.

תנומא
םימכח

מיד כשנכנסה לחדרי פרצה האישה בבכי תמרורים על מצבה של
בתה ,ואמרה" :הרב ,את כל התקוות שנשארו לי אני תולה בך .כבר
ניסיתי את כל הדרכים המקובלות והאפשריות להביא לרפואת בתי,
ולא הצלחתי .על כן אתה הוא המוצא האחרון מבחינתי שיכול לעזור
לה".
התפלאתי מאד ושאלתי אותה" :למה את חושבת שדווקא אני הוא
המוצא האחרון לבעיה של בתך? הרי לא אלמן ישראל ,יש עוד
הרבה רבנים גדולים ומקובלים שזוכים ועושים ישועות לעם ישראל,
מדוע לא תבקשי את ברכותיהם המסוגלות?" אך האישה השיבה
שכבר פנתה לגדולי הרבנים ,ולהבדיל אלפי הבדלות הלכה לרופאים
המומחים למחלתה של בתה ,אולם כיון שבתה נולדה עם מום במוח
– אין כל אפשרות לרפאותה ,ועל כן מבחינתה – נשארתי הסיכוי
האחרון להצילה.
שוב התפלאתי לשמוע את דבריה ואמרתי לה" :ולמה את אומרת
שאני הסיכוי האחרון? הרי יש בורא לעולם ,ומעולם לא אבדה
תקווה".
כששמעה אישה את דבריי היא אמרה" :נכון ,בגלל שאני מאמינה
בבורא העולם ובוטחת בו שרק בידו להושיע את בתי ,מסיבה זו פניתי
אליך הרב ,שאתה תברך את בתי שבזכות אבותיך הקדושים תזכה
הילדה למתנת שמים של רפואה שלימה .אני מאמינה בכוח תפילתך
שאתה מסוגל לפעול במרומים להצלתה" .ושוב פרצה האישה בבכי
קורע לב בקול גדול ,עד כי נשמע קולה גם בחדר ההמתנה.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.

84

שתקתי .הבנתי שלא ארוויח כלום אם אנסה להתווכח עם האישה,
אך למרות זאת חשבתי לעצמי כמה משונה הדבר שהאישה חושבת

מיד תיקנתי אותה ואמרתי לה" :לא בזכותי – אלא בזכות ה' .בזכות
אבותיי הקדושים קיבל הקב"ה את תפילתי" .אך האישה לא הסכימה
עם דבריי ואמרה" :לא! הבנים שנולדו לי הם בזכות הרב!"
באחת השנים באה לפניי אישה וקראה" :בזכות הרב נולדו לי שני
בנים".

הכתובת הנכונה

אין ספק שזהו כוחה של אמונה תמימה בגדלות הצדיקים שבכוחם
לבטל גזירות ולמתק את הדינים .הנה בכוח אמונה זו זכתה הילדה
בדרך פלאית לרפואה שלימה ולהחלמה ניסית.

בהתרגשות גדולה סיפרה האם שלפני שנה ,לאחר שברכתי אותה,
היא חזרה הביתה והדליקה נר לעילוי נשמת הצדיק רבי חיים פינטו
זיע"א .לאחר זמן קצר בתה התרוממה מכסא הגלגלים והתחילה
ללכת על רגליה בכוחות עצמה!

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

שנה לאחר מכן ,כשערכתי שוב קבלת קהל בבית משפחת זר בארץ
הקודש הגיעה האישה עם בתה הקטנה ,הפעם הלכה הילדה על שתי
רגליה כאחד האדם.

תנומא
םימכח

ניסיתי להסביר לה שהיא אינה צריכה ברכה מפורשת כזו ,כיון
שאמונתה בה' ,ביחד עם הצער שהיא מצטערת ממצבה של הבת
יעמדו לה לרפואת בתה .אבל האישה פרצה שוב בבכי נורא מבלי
שהיה אפשר להרגיעה ,עד שלבסוף ברכתי אותה באופן ברור שבתה
תבריא בסייעתא דשמיא.

כאבה של האישה ציער אותי מאד ,כאב לי על צרתה .על כן אמרתי
לה" :בעזרת ה' יתברך המצב ישתפר .בזכות אמונתך ובזכות צערך
הגדול ישמע הקב"ה את צעקתך ובקשתך וישלח לכן את ישועתו".
אך האישה לא הסתפקה בדבריי אלו ,וביקשה שאברך את בתה
ברכה מפורשת שהיא תבריא ותקום לצעוד על רגליה.

שכביכול בניה הם בזכות רב ולא מאת הקב"ה ,למרות שבודאי בתוך
לבה היא מאמינה ויודעת שהקב"ה הוא זה שחנן אותה בילדים.
גם המחשבה שלה שהרב גרם לה לזכות בבניה בזכויותיו ובתפילתו
– מחשבה זו גם היא לא נכונה ,כיון שהרב בתפילתו לה' מתכוון בסך
הכל ללמד אותה שעליה לפנות בעת צרה לה' ,הרב בתפילתו מראה
לה את הכתובת הנכונה שממנה עליה לבקש את כל צרכיה כולל
הבנים – וכתובת זו היא הקב"ה! ומדוע אם כן היא חושבת שהרב
הוא זה שהביא לה את בניה?!

תנומא
םימכח

אולם לאחר מכן חשבתי לעצמי שלמרות שיש לה פגם באמונה
בקב"ה ,כיון שהיא מאמינה בזכותו של הרב – הרי היא נכנעת לפני
הרב ,שהוא שליח של הקב"ה ,וגם בהכנעה זו יש מעלה גדולה
שמקשרת את הנשמה שלה לה' ומושכת עליה ישועה.
למרות זאת ניסיתי לדבר על לבה ולשכנעה שהרב המברך הוא
רק השליח ואילו הקב"ה לבדו הוא פוקד העקרות והוא לבדו רופא
החולים ועשה ועושה ויעשה לכל המעשים.

כוחה של אמונת חכמים
יהודי יקר ביקש להגיע אליי כדי לקבל ברכה להצליח בעניין מסוים.
הוא טרח והגיע למקום בו הייתי ,אבל לבסוף לא נפגשנו והוא לא
קיבל את ברכתי ,אך ברוך ה' הוא הצליח באותו עניין שלשמו רצה
להיפגש עימי.
לאחר מכן כשנפגשנו שאלתי אותו לגבי אותו עניין ,והוא אמר לי:
"כבוד הרב ,באתי אליך כדי לקבל את ברכתך להצלחת העניין,
אבל לא מצאתי אותך ולא זכיתי לקבל את ברכתך .אך למרות זאת
הצלחתי באותו עניין".
כששמעתי את דבריו תיקנתי אותו ואמרתי לו" :אינך צודק .אלא כיון
שרצית לקבל ברכה בזכות אבותיי הקדושים והצדיקים והתאמצת
בשביל זה ,הרצון הזה והמאמץ שלך הוכיחו שיש בך אמונה גדולה
בזכות הצדיקים והם שגרמו לכך שזכות הצדיקים תעמוד לך
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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מיד כשהגעתי לעירם באו לפניי ההורים עם הילדה החולה .זמן רב
ישבו אצלי ,במהלכו ברכתי את הבת ברפואה שלימה ואמרתי להורים
כי כעת יש לערוך לה בדיקות נוספות .כיון שלפי דעתי הנסיעה

הרופאים התנגדו להמתנה המיותרת והודיעו להורים כי דחיית
הנסיעה היא באחריותם הבלעדית ,שכן בתם חולה במחלה קשה
מאד והטיפול בה אינו סובל דיחוי .אולם להורים הייתה אמונה
גדולה בחכמים ובברכתם ,והם התעקשו להמתין לבואי ,כדי שאברך
את הילדה בזכות אבותיי זיע"א.

כל הבדיקות הנדרשות לקראת הביופסיה הדחופה נערכו לילדה,
אולם באותו זמן שמעו ההורים לפתע כי הביקור שלי בעיר הוקדם,
וראו בכך סימן שעליהם להמתין לבואי כדי שאברך את בתם לפני
שיסעו לבוסטון ,למרות שכבד הילדה כבר כמעט ולא תיפקד.
תקופה ארוכה סבלה הילדה מבלי שתהיה תרופה למחלתה .עד
שלפתע גילו הרופאים כי הכבד בגופה גדול באופן חשוד וכמעט
שאינו מתפקד .כיון שראו זאת חששו הרופאים שהילדה סובלת
מגידול בכבד ,והציעו לערוך לה ביופסיה – פעולת דיקור שחודרת
לגוף ,שנעשית בבית חולים גדול בבוסטון שבארצות הברית ,ונעשית
בהרדמה מלאה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

הרופאים שטיפלו בה התקשו לקבוע מהו מקור בעייתה ,וניסו לרפא
אותה בדרכים שונות ,מהן קונבנציונאליות ומהן טבעיות .אך למרות
כל מאמציהם – לא הצליחו להתגבר על מחלתה.

תנומא
םימכח

אביגיל פורטונה ,בתה של רוזה קלדרון הייתה בשנת תשנ"ד ילדה
קטנה כבת שש שנים בלבד ,והנה לפתע התחילה לדמם בצורה
חריפה.

הכבד שב לאיתנו

להצליח במעשיך ,למרות שלבסוף לא זכית לקבל ברכה באופן
מפורש .אבל ודאי הוא שלא כוחך ולא עוצם ידך הם שהביאו אותך
לאותה הצלחה".

לבוסטון מיותרת ,ואין עוד צורך לעשות את הביופסיה ,ובעזרת ה'
מצבה של הילדה ילך וישתפר.
למחרת היום ניגשו ההורים עם בתם לערוך בדיקות נוספות ,ומכיון
שהיה זה יום שישי – לא הספיקו לבשר לי על תוצאות הבדיקות
המדהימות!
באורח נס התברר כי לא מדובר כלל בגידול ,כפי שחשבו הרופאים.
גם הכבד חזר לעבוד ברמה תקינה ונורמאלית ,לעומת תוצאות
הבדיקות שנעשו שבועיים קודם לכן והצביעו בברור על חוסר
פעולה של הכבד.

תנומא
םימכח

כששמעתי זאת ביום ראשון מפי ההורים הנרגשים ,הוספתי וברכתי
אותם כי בסייעתא דשמיא הילדה תחלים במהרה גם מהדימום
הקשה ממנו עדיין סבלה ,ויזכו לבשר אך בשורות טובות.
זכות אבותיי הקדושים בה האמינו הורי הילדה ללא פקפוק ,עמדה
לבתם החולה והיא ניצלה ממוות לחיים וזכתה להבריא לגמרי
מהמחלה שתקפה אותה.

"כי א-ל פועל ישועות אתה"
אחד מחסידי גור אשר עמד לפני משפט גורלי בו עלול היה לאבד
סכום כסף גדול מאד בא להתייעץ עימי יום קודם המשפט .בתוך
דבריו סיפר היהודי כי למחרת היום אמורה להתקיים גם שמחת
נישואי בנו במזל טוב.
השתדלתי מאד לחזקו בדברי אמונה ,אבל חשתי שחיזוק זה לא
סיפק את האיש ולכן הגשתי לו סידור תפילה ואמרתי לו" :פתח את
הסידור במקום כלשהו ונראה אילו מילים תצאנה .אולי יהא בכך
סימן טוב מאת ה' ,בבחינת 'פסוק לי פסוקך'".
היהודי פתח את הסידור ולנגד עינינו הופיעו המילים "כי א-ל פועל
ישועות אתה" – מילות אמונה ,המורות על ישועת ה' הקרבה לבוא.
לפיכך פניתי ליהודי ואמרתי לו" :אמור לעורך דין שלך שבזמן
המשפט יאמר מילים אלו" .האיש התפלא מאד לשמע דבריי ושאל:
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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דברי העורך דין שעשעו את השופט ,והשופט פנה אליו בתמיהה:
'האם חושב אתה כי מילים אלו הן שתעזורנה לך ולמרשך לזכות
במשפט?!'
עורך הדין שלי ששמע את דברי השופט ,פנה אליו ואמר' :מרשי
כתב עבורי את המילים "כי א-ל פועל ישועות אתה" על גבי פתקה,
ופירוש המילים הוא שהאלוקים עושה נפלאות .כיון שהיום הוא יום
נישואי בנו ובשל כך הוא נמנע מלייצג את עצמו בבית המשפט –
זכות מצות הנישואין תגן עליו בעזרת ה'' .כך אמר העורך דין לשופט.

'זוהי דרכם של היהודים' כעס השופט' ,תמיד הם מתחמקים .וכל
פעם יש להם תירוץ אחר .פעם זה שבת ,חג או מועד ,פעם חתונה
ופעם שמחה אחרת .העיקר להתחמק!'

שאלתי אותו כיצד קרה הדבר ,והוא סיפר" :כמו שהרב אמר עורך
הדין שלי הגיע לבית המשפט בלעדיי .כצפוי ,שאל אותו השופט:
'היכן הנאשם?' והוא השיב' :הנאשם מחתן היום את בנו ולכן אינו
יכול להופיע בבית המשפט'.
"כבוד הרב ,יצאתי זכאי במשפט!"

למחרת השתתפתי בחתונת הבן .מיד כשהבחין בי אבי החתן ניגש
אליי כשחיוך גדול על פניו ,חיבקני ונישקני וקרא:

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

ואני השבתי" :לכן תאמר לעורך הדין שלך שיאמר את המילים
"כי א-ל פועל ישועות אתה" ,וזכות אבותיי הקדושים ,זכות מצות
הנישואין וזכויות אדמו"רי גור וכל הצדיקים זצוק"ל תגנה עליך
ותסייענה לך לזכות במשפט" .כך השבתי בבטחה ליהודי החושש.

תנומא
םימכח

היהודי היסס ושאל" :ומה יאמר השופט כאשר יראה שלא הופעתי
לדיון בבית המשפט?"
אך למרות תמיהתו התעקשתי על דבריי ואמרתי לו" :מחר הרי
נערכת חתונת בנך בעזרת ה' .אל תופיע מחר בבית המשפט ,שלח
את עורך הדין שלך שיְ יַ צג אותך לבד בבית המשפט ,ואתה – תתכונן
בשמחה ובטוב לבב לנישואי בנך והקב"ה הוא א-ל גדול הפועל
ישועות".

"עורך הדין שלי הרי אינו יהודי מאמין ,ומדוע יסכים לומר את
המילים הללו?"

עורך הדין שתק ,ואחר כך החל לטעון באריכות את הטענות שלו
להגנתי ,כשמידי פעם קטע אותו השופט וביקש ממנו שיחזור על
אותן מילים .העורך דין המופתע עשה כבקשתו וחזר על המילים
בתוך דבריו כמה וכמה פעמים.
לבסוף פנה השופט לעורך הדין ואמר לו' :לך תאמר ליהודי שהוא
יצא זכאי במשפט! המילים שרשם עבורך באמת עזרו לו לזכות
במשפט!' " .עד כאן היה סיפורו של היהודי החסיד.
כששמעתי סיפור זה מפיו של היהודי ולאחר מכן שמעתי אותו גם
מפי עורך הדין בעצמו – התרגשתי מאד .הנה האמונה בה' הצילה
את היהודי וזיכתה אותו במשפט!

תנומא
םימכח

שנים רבות לאחר מכן התארחו בביתי בשבת אורחים נכבדים :מורי
ורבי ר' בנימין קופמאן שליט"א וכן גם בניו של הגביר החסיד שזכה
במשפט.
באחת הסעודות הזמנתי את בן הגביר לספר באוזני הסועדים כולם
את מעשה הנס שנעשה לאביו הי"ו בזכות מילות האמונה "כי א-ל
פועל ישועות אתה" ,ולאחר שסיים הבן את סיפור הדברים התפעל
מאד מורי ורבי שליט"א מהסיפור והורה מיד שיש לפרסמו ברבים.
שכן יש בכוח סיפור זה לקדש שם שמים בעולם ולהגביר את
האמונה בה' והאמונה בחכמים בלב יהודים רבים.

הרכב קם לתחייה
משפחתו של ר' דניאל אפריאט הי"ו שהתה באחת השנים בחופשה
בצפון מרוקו .כשהסתיימו ימי החופש בני המשפחה ביקשו לשוב
לביתם ברכבם המשפחתי.
באמצע הנסיעה החלו בני המשפחה לחוש שדבר מה אינו כשורה
ברכבם .מכיוונו של מנוע הרכב נשמעו קולות משונים אשר רמזו
לכך שהמנוע התחמם יותר מידי ,ובעודם תוהים מה באפשרותם
לעשות – השתתק לפתע המנוע לחלוטין והרכב נעצר על מקומו.
בני המשפחה ההמומים מצאו עצמם ללא כל התראה באמצע כביש
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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והנה ארע הנס .המנוע נדלק ,הרכב התנער ממקומו ושב לנוע
בדרכים במהירות וללא כל תקלה .כשהגיעו בני המשפחה למקום
מגוריהם – הם נשאו שבח והודיה לה' יתברך על רוב חסדיו ופנו
להיכנס לביתם.

לאחר תפילה זו ,נכנס ר' דניאל אפריאט אל הרכב המושבת ,ומתוך
אמונה בה' ובצדיקים – שליחיו ועושי רצונו של ה' שבכוחם לפעול
במרום להצלתו ניסה להתניע את מנוע הרכב הדומם.
סעודת ההילולא לכבוד הצדיק רבי חיים פינטו הגדול זיע"א במרוקו

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תנומא
םימכח

"ריבונו של עולם ,הלא ברכב זה נוסע מידי שנה רבי דוד פינטו
שליט"א ,כשעושה דרכו מקזבלנקה למוגאדור להילולת סבו הקדוש
רבי חיים פינטו זיע"א ,וכיצד תשיב את פנינו ריקם?! אנא ,אבקש
ממך ה' יתברך שבזכות הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א – אני ובני ביתי
שנמצאים עימי על אם הדרך נזכה להגיע ברכב זה לביתנו ,ומשם
ואילך עשה בו כרצונך הטוב".

סואן מבלי יכולת להמשיך בדרכם .מספר שעות חלפו עליהם בפחד
גדול ובחוסר אונים ,עד שלפתע מר אפריאט התנער ממחשבותיו
והחל להתפלל לבורא העולם:

רגעים ספורים בלבד לאחר שעזבו את הרכב בחנייה הביתית נשמע
פיצוץ עז מהמנוע ,והרכב כולו נשרף ועלה בלהבות.
בראותם זאת היה הדבר בעיניהם לנס גדול .הנה נתקבלה תפילתו
של אבי המשפחה במלואה ,בזכות אמונתו האיתנה בה' ובכוחם של
הצדיקים לשנות מדרך הטבע ,אף לאחר מותם.

כל עכבא לטובה

תנומא
םימכח

באחת השנים בא לפניי יהודי מברזיל וביקש להתייעץ בנושאים
שונים .השתדלתי לייעץ לו עצות טובות ואמרתי לו שיקפיד לפעול
כפי שיעצתי לו ,מבלי לסור מדבריי כלל.
מספר ימים לאחר מכן התקשר אליי היהודי וביקש לשתף אותי בנס
הגדול שארע עימו.
הוא סיפר שלאחר שהתייעץ עימי פנה לשוב לביתו במונית ,ביחד
עם אחיו .בטרם החלו בנסיעה אמר להם הנהג שישנן שתי דרכים
המובילות לביתם ושאל אותם איזו דרך מועדפת עליהם – דרך
הקיצור העוברת על גשר .או הדרך הישנה והמקובלת ,אך הארוכה
יותר? האחים חשבו מעט ,והשיבו שהם מעדיפים לנסוע דרך הגשר.
הנהג החל בנסיעה ,אולם מסיבה שאינה ברורה לפני שהגיעו לגשר –
החליט פתאום לשנות את מסלולו ופנה לנסוע בדרך השנייה שהיא
ארוכה יותר .כשהבחינו בכך האחים היושבים מאחור – שאלו מיד
את הנהג" :למה שינית את מסלול הנסיעה?"
"כדאי יותר לנסוע מכאן" ,אמר הנהג ולא פרש.
לאחר שעה של נסיעה שמעו לפתע נוסעי הרכב כי הגשר אשר חשבו
מתחילה לעבור עליו – קרס ,וקבר תחתיו הרוגים רבים ופצועים לאין
ספור .נהג המונית הנרעש פנה אל האחים ואמר להם" :אתם רואים?
מי יודע ,אולי אם היינו נוסעים דרך הגשר – לא היינו עכשיו בחיים!"
כך סיפר היהודי הנרגש .והוסיף" :כאשר שינה הנהג את דעתו אמרתי
לאחי' :הכל משמים .עכשיו הייתי אצל רבי דוד פינטו שנתן לי כמה
עצות טובות בענייניי ואני הבטחתי לרב שאמלא אותן ,אם כן בודאי
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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לפיכך העלה הטייס את הסכום לתשלום עבור התמונה ,אולם הדבר
לא שכנע את השומר והוא לא הסכים להיפרד מן התמונה שבידו.
ולמרות שהטייס העלה עוד ועוד את המחיר המוצע – השומר לא

וכך עשינו .הטייס הציע לשומר סכום כסף תמורת התמונה ,אך
השומר לא הסכים למכור אותה בשום אופן.

כששמע זאת הטייס הוא פנה אליי בלשון הקודש ,כדי שהשומר
הערבי לא יבין ,ואמר לי" :בא ננסה לקנות מהשומר את התמונה.
נציע לו סכום כסף גדול ,אולי ירצה למכור לנו אותה".
שומר בית העלמין ,הובילנו אל הקבר ונתן בידינו ספרי תהילים.
באותה שעה הבחין שותפי הטייס כי בידי השומר מצויה פיסת נייר,
לפיכך פנה הטייס בשפה האנגלית לשומר ושאל אותו מה יש לו ביד.
לשאלתו ,השיב השומר" :בידי מצויה תמונתו של הצדיק רבי חיים
פינטו ,אותה קיבלתי פעם מנכדו של הצדיק".

"באחד הימים נסעתי למרוקו עם שותפי ,טייס בחיל האוויר הישראלי,
אשר זמן מה לפני כן החל להתקרב ליהדות .כיון שהיינו במרוקו
הצעתי לחברי ללכת להשתטח על קברו של הצדיק רבי חיים פינטו
זיע"א .חברי הסכים ואנו נסענו לבית העלמין באסווירא.
וכך סיפר:

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

רפאל עמר הי"ו ,תלמידי ,סיפר מעשה מדהים .ואני למדתי ממעשה
זה עד היכן מגעת האמונה בחכמים.

תמונה ואמונה

תנומא
םימכח

את דעתי אני מגלה ברבים ,שכל עצותיי וברכותיי אשר נושאות
פירות טובים הן רק מכוח זכות אבותיי הקדושים וצדיקי משפחת
פינטו זיע"א .שכן ללא זכויותיהם מי אני ומה חיי ,כל הניסים
והנפלאות הם רק בזכות קדושתם ומעשיהם הטהורים של הצדיקים
והקדושים זיע"א.

לא יקרה לנו כלום' .ואכן נס עצום נעשה עימנו ,ללא ספק בזכות
הרב" .עד כאן היו דברי היהודי.

התרצה וסירב למכור את התמונה .לבסוף הציע הטייס עבור התמונה
ארבעת אלפים דולר! סכום שניתן היה באותה העת לרכוש
באמצעותו בית במרוקו – אך למרות זאת סירב השומר להצעה.
פנה אליי שותפי הטייס ואמר
לי' :ראה כמה אמונה בצדיק
יש לו לשומר זה ,אמונה
שוודאי נטבעה בו עמוק .הנה ,תנומא
למרות שהתמונה שבידו ישנה םימכח
וקרועה –אין הוא מסכים
לוותר עליה'" .עד כאן היה
סיפורו המופלא של תלמידי.
אין כל ספק שאמונה תמימה
זו בצדיק – נטבעה בשומר
כיון שראה ניסים ונפלאות
בזכות הצדיק ,ובשבילו –
תמונה זו היא כל חייו.
ויש לנו ללמוד מאמונתו של
הצדיק רבי חיים פינטו הקטן זיע"א
השומר ,שאם הוא ,שאינו יהודי,
הגיע לאמונה חזקה כל כך בצדיק – עד כדי כך שוויתר על סכום כסף
גדול מאד ובלבד שתמונת הצדיק תישאר בידו – על אחת כמה וכמה
עלינו להאמין בצדיקים ובזכויותיהם באמונה שלמה ומוחלטת.
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יהודי שזוכה ללמוד תורה שהיא האמת היחידה,
ודבריה ערבים לחיכו ,בודאי יבקש לשתף במתיקות
התורה גם את הקרובים לו ,את ידידיו ובני משפחתו.
ובמיוחד יהודי שזכה לחדש חידושים בתורה ,או
להבין דבר שנתקשה בו בעבר ,בודאי יחפוץ לחלוק
הנאה זו עם חבריו ומכריו ,כי התורה היא האמת
הנצחית ,ואמת זו מביאה את האדם להנאה עצומה
שהוא מבקש להמשיכה הלאה והלאה.
(תורה)

דוד המלך ע"ה אמר בתהילים (כז ,ד)" :אחת שאלתי
מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות
בנועם ה' ולבקר בהיכלו" .שאיפה רוחנית זו לחסות
בצל הקב"ה כל הימים מתוך הרגשת התחדשות,
התרוממות והתעלות חייבת לשכון בלבו של כל יהודי
ויהודי ,ותמיד יבקש להגיע למדרגה נשגבה זו של
נעים זמירות ישראל.
(תורה)

אמת
ׁק ִרים לֹא י ִּכוֹן ְלֶנגֶד ֵעינָי (תהילים קא ,ז)
ּדֹ ֵבר ְש ָ

חותמו של הקב"ה אמת( .שבת נה ,א)

אמר רבא לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה( .שבת
קיט ,ב)

ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה ...כת שקרנים( .סוטה מב ,א)

אמר רבי אלעזר כל המחליף בדבורו כאילו עובד עבודה זרה( .סנהדרין צב).

א"ר סימון בשעה שבא הקב"ה לבראת את אדם הראשון ,נעשו מלאכי
השרת כיתים כיתים ,וחבורות חבורות ,מהם אומרים אל יברא ,ומהם
אומרים יברא ,הדא הוא דכתיב "חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו",
חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים ,ואמת אומר אל יברא שכולו שקרים,
צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות ,שלום אומר אל יברא דכוליה קטטה,
מה עשה הקב"ה נטל אמת והשליכו לארץ הדא הוא דכתיב "ותשלך אמת
ארצה" ,אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבון העולמים מה אתה מבזה
תכסיס אלטיכסייה שלך ,תעלה אמת מן הארץ ,הדא הוא דכתיב "אמת

מארץ תצמח" ,רבנן אמרי לה בשם ר' חנינא בר אידי ורבי פנחס ורבי חלקיה
בשם רבי סימון אמר ,מאד ,הוא אדם ,הה"ד "וירא אלהים את כל אשר עשה
והנה טוב מאד" ,והנה טוב אדם ,ר' הונא רבה של צפורין אמר עד שמלאכי
השרת מדיינין אלו עם אלו ומתעסקין אלו עם אלו בראו הקב"ה ,אמר להן
מה אתם מדיינין כבר נעשה אדם( .בראשית רבה פרשה ח ד"ה א"ר סימון)

רב ביבי בשם ר' ראובן אמר אמת מהו .אמר רשב"ל א' בראש כל האותיות ,מ'
באמצעיתן ,ת' בסופן  -הרי אמת ,לומר אני ראשון ואני אחרון ,שאיני מוכרח
לאחר שאינו בעולם ושאין לי שני( .שמות רבה שמות פרשה ד)

חותמו של הקב"ה הוא אמת ובו קיים את העולם כמ"ש בתחלת מעשה
הבריאה בראשית ברא אלהים סופי תיבות אמת .ובסוף הבריאה ברא אלהים
לעשות סופי תיבות אמת .והרי המשנה בדבורו מהרס החותם וקיומו של
עולם ואף אם מהרס ופוחת ממנו מספר המועט שהוא א' נשאר מת ובהיפך
מי שלא משנה בדבורו הוא מקיים עצמו ועולמו בחותמו של הבריאה שהיא
אמת ...שהשקר מביא מיתה בלא זמן וכמו שנאמר מפץ וחרב וחץ שנון איש
עונה ברעהו עד שקר( .מהרש"א חידושי אגדות סנהדרין צז ,א)

אמת
עין רואה ואוזן שומעת
בעודי נער צעיר בבית הוריי ,באחד הימים כשחזרתי הביתה שאל
אותי כ"ק אבא זיע"א" :דוד בני ,היכן היית בשעות האחרונות?"

תמא


"ביקרתי אצל חבר פלוני" ,השבתי לו.
"ומה עשית בבית החבר?" המשיך אבא ושאל.
"למדנו" ,השבתי לו "חזרנו על דברי התורה שלמדנו בבוקר".
האמת היא שבאותו היום לא הייתי אצל חברי פלוני ולא למדתי
עימו תורה ,אלא חזרתי מביתה של אחותי ,שם שיחקתי במשחק
הדמקה עם בעלה ,גיסי.
וזאת יש לדעת ,בימי נעוריי אחד התחביבים האהובים עליי היה
משחק הדמקה .אמנם בגרתי מאז ,והיום תחביבי היחיד הוא לימוד
התורה הקדושה ,אך בימים ההם כאמור ,היה זה מתחביביי הגדולים.
עובדה זאת ידע גם אבא .ועל כן שאל אותי מה למדנו בבית החבר,
היכן למדנו ועוד כהנה וכהנה שאלות שונות על לימודנו ,עד שהבנתי
משאלותיו שהוא יודע שכלל לא הייתי אצל חברי פלוני ושלא
דיברתי אמת.
כשהבנתי זאת שאלתי אותו" :אבא ,הרי יודע אתה מאיפה באתי ומה
היו מעשיי בשעות האחרונות ,מדוע אם כן אתה חוקר אותי כך?"
ואבא היקר השיב לי בחכמתו הרבה" :כל רצוני היה ללמד אותך שלא
להתחכם עם הקב"ה .אם ישבת ולמדת – אתה יכול לומר שלמדת,
אך אם עסקת בדבר אחר – אל תוציא מפיך דבר שאינו נכון .ודע מה
למעלה ממך ,יש עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים".
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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"במקום שהאמת קיימת – יש להתחבר אליה ולהידבק בה .לכן

השבתי לו בתשובה אחת לשתי השאלות:

"יסביר לי כבוד הרב ,מהי הסיבה לכך שנישקת את ידו של מרן
שליט"א? וכן כיצד ייתכן שבשעה שמוסדותיך נתונים במצב כלכלי
קשה ,אתה הולך ומסייע לאסוף כספים עבור מוסדות אחרים?"
כפי שחונכתי מגיל קטן בכבודם של גדולי התורה ותלמידי החכמים
– ניגשתי ונשקתי את ידו הקדושה .יהודי שעמד בסמוך אלינו וראה
אותי מנשק את ידו של מרן שליט"א ניגש אליי לאחר מכן ושאל
אותי שתי שאלות:

באותו דינר הופיע גם מרן הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן שליט"א.
בביתו של מרן ראש הישיבה הג"ר אהרון לייב שטיינמן שליט"א

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תמא


ברוך הוא וברוך שמו ,על אף המצב הכלכלי הקשה בעולם עלה בידי
המארגנים בסייעתא דשמיא לעשות פעלים לתורה ולהתרים את
הציבור בסכומים יפים ומכובדים.
באחד הימים השתתפתי בדינר שנערך לטובת מוסד תורני ,אשר אינו
קשור למוסדותינו.

שתי קושיות ואמת אחת

כאשר אני נפגש עם תלמיד חכם גדול – אני מנשק את ידו ,כי זו
הדרך בה חונכנו במרוקו להתחבר לאמת.
זוהי גם סיבת ההשתתפות שלי בערב התרמה למוסד תורני שאינו
מהמוסדות שבאחריותי – משום האמת המצויה בו .התורה היא
האמת המקורית והנצחית ביותר ,ומכיון שמוסד זה מרבה פעלים
לתורה ולעבודת ה' ,על כן הרגשתי צורך להשתתף ולהתחבר למקום
זה ולדבר האמת שבו".

תמא


להביט לאמת ַּבּ ָפ ִנים
בממשל אחת המדינות ישנו אדם חשוב ומורם מעם .הציבור כולו
מתנהג עימו בכבוד ,האנשים מעריצים אותו מאד ומצפים כל הזמן
למוצא פיו.
כאשר נפגשתי איתו הבחנתי שהוא אינו מביט בי בפניי ,אלא מסובב
את ראשו ומפנה את מבטו לצדדים ,או שהוא משפיל את מבטו
מפניי .התנהגות זו הייתה משונה מאד בעיניי ,ועל כן שאלתי אותו
מדוע הוא נוהג כך .לפליאתי המרובה השיב לי אותו אדם נכבד" :רבי,
אני פוחד להסתכל ישר בפניך".
"פוחד להסתכל בפניי? מדוע?" שאלתי נדהם.
"כבוד הרב יבין ,במעמדי המרומם אני מסוגל להבחין בהבדל שבין
האמת לשקר ואני מרגיש גם היכן מצוי כל אחד מהם .כעת אני
מרגיש שהאמת מצויה כעת בצד שלך ועל כן אני מפחד להתבונן
ישר בפניך ובכך לעמוד מול האמת ,שמא הדבר יחייב גם אותי".
התפלאתי מאד לשמוע את דבריו .אדם זה מכיר באמת ובכך שהיא
מחייבת אותו ומשום כך הוא מסובב את פניו ממנה ,והרי בזה שהוא
מתעלם מן האמת הוא משקר את עצמו!
לדאבון הלב יהודים רבים המתכחשים לאמת – יודעים בסתרי
לבבם היכן מצויה האמת ,ובכל זאת הם בוחרים להתעלם ממנה או
להתכחש לה ,ובלבד שלא תחייב אותם לפעול על פיה.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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מידת האמת נלמדת מיעקב אבינו שנזהר מאד לבל יוציא דבר שאינו
נכון מפיו ,וכשקרא לעשיו אחיו בשם "אדון" הוא התכוון לכך ,וקרא
לו כך בפניו ושלא בפניו .כמו כן השבטים ששנאו את יוסף – לא נהגו

"הקשב אם כן לדבריך האחרונים אשר דיברת עליי" ,ביקשתי ממנו.
ולאחר מכן הוכחתי אותו על מידת האמת החסרה אצלו .שהרי כיצד
ייתכן הדבר שהוא אוהב אותי ,ובו בזמן הוא מדבר עליי דיבורים
רעים.

"בודאי" ,השיב היהודי.

"האם אתה אוהב אותי?" שאלתי אותו.

דקות מעטות לאחר מכן נכנס אחד האנשים אל חדרי ,וכך יכולתי
לצאת מהחדר שלא בהפתעה ,ומבלי שיתביישו המדברים בגנותי.
בצאתי ,ברכתי את האדם השני לשלום ושאלתי לשלומו .אותו אדם
השיב לי בידידות והראה לי פנים שוחקות ,על אף שרגעים ספורים
קודם לכן שמעתי אותו מדבר בגנותי.
כיון שלא רציתי לביישם נשארתי בחדרי ולא יצאתי ממנו וגם לא
פתחתי את הדלת .אולם כדי שיפסיקו לחטוא בעוון לשון הרע
חשבתי לגרום להם להבין שאדם נוסף נמצא בסביבתם ,וכשיבינו
שיש אדם נוסף בחדר הפנימי והם אינם יחידים במקום ,ייתכן ויעלה
בדעתם שאולי הוא שומע אותם – ואז ודאי יחדלו מלשוחח על
אחרים .לפיכך הזזתי חפצים מפה לשם והשתדלתי להשמיע מעט
רעש.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תמא


באחת השנים שהיתי במקום מסוים בו עמד לרשותי חדר פרטי
לצרכיי האישיים .בעודי יושב בחדרי – שמעתי מבעד לדלת הסגורה
קולות של שני בני אדם אשר שוחחו עליי ,ובתוך שיחתם דיברו
דברים רבים בגנותי.

פיו ולבו שווים

ה' יעזור ,ויוציאם מאפילה לאורה ויזכו לגלות את אור האמת הצרופה
אשר תשיבם למוטב.

עימו ברמייה ,שבפניו יחייכו אליו ומאחורי גבו ירצו להורגו ,אלא
כתוב שלא יכלו לדבר לו לשלום ,וזאת בפניו ושלא בפניו.
כך על כל יהודי ללמוד ממידת האמת שנצטיינו בה אבותינו
הקדושים ,כל יהודי מחויב לדאוג שפיו וליבו יהיו שווים תמיד ,ולא
יאמר בפיו דבר אחד ,ובליבו יחשוב אחרת ,כי בכך הוא משקר את
עצמו ואת זולתו.

תמא


ניכרים דברי אמת
באחד הימים סיפרתי ליהודי חשוב מעשה נפלא ששמעתי .חשבתי
שהמעשה הנפלא שגרם לי להתרגשות גדולה יגרום גם לו להתרגשות
ולהתפעלות ,אולם להפתעתי הרבה היהודי לא התרגש ממנו כלל.
נדהמתי מאד .כיצד ייתכן שיהודי זה נותר אדיש ולא ניכר עליו ולו
סימן קל של התלהבות לאחר ששמע ממני סיפור כה מרגש? כיצד
זה לא פעל עליו המעשה כשם שפעל עליי ,ולא הותיר בו כל רושם?
זמן מה לאחר מכן נודע לי שסיפור זה ששמעתי וסיפרתי אותו
הלאה – לא היה אמיתי והדברים לא היו נכונים .ואז הבנתי מדוע
הסיפור לא הרשים את אותו יהודי כלל.
מעשה זה לימדני מוסר גדול ,שכאשר מספרים סיפור שכולו אמת
– אזי השומע מושפע מסיפור המעשה ובכוח הסיפור להשאיר בו
רושם של קדושה .לא כן הדבר כאשר הסיפור בדוי ואינו אמת ,אין
בכוחו של סיפור כזה לפעול לטובה על נפש השומע אותו ,ואינו
משפיע עליו לטובה אף לא במעט.

חומרת הנגיעה העצמית
באחת מדרשותיי אשר נשאתי במקום כלשהו ,ישב למולי אדם
שבמשך כל זמן הדרשה גיחך לעצמו ,ובכך הביע את כוונתו לבטל
את דבריי ולהראות לי שאיני מחדש לו דבר.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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יהודי שאינו שומר תורה ומצוות ביקר בביתי .במהלך ביקורו פנה
לאשתי תחי' ואמר לה" :יודע אני שהינך אשתו של הרב ,ואת שומרת
תורה ומצוות ומדקדקת בטהרת המשפחה .האמת היא ,שגם אני

צדק צדק תרדוף

יש לו לאדם לשמוע לקול דברי התורה ולקבלם מהרב שאמרם מבלי
לערוך חילוק והבדל האם זהו רבי ומורי או שמא רב זה שייך למגזר
אחר .שכן חילוק זה מקורו בעצת היצר שמנסה למנוע את האדם
מלשמוע לדברי התורה הצרופה ,ועל כן יש להתגבר עליו ולהכניעו
ולקבל את הדברים מפי הרב שהשמיעם.

נגיעה אישית זו וקרבתו לרב עיוורו את עיני היהודי .הוא חשב שרק
דברי רבו ומורו ישרים ומקובלים ואילו דברי רב אחר – למרות שגם
הם דברי אמת המצויים בתורה ובחז"ל ,כיון שלא שמע אותם מפי
רבו – מבחינתו הם אינם ראויים לקבלה .אולם טעות גדולה נעוצה
במחשבה זו של היהודי.

בא וראה עד כמה גדול כוח הנגיעה העצמית להטעות את האדם
ולהסתיר ממנו את האמת לאמיתה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

באותו רגע כאילו הפך היהודי לאדם אחר וקרא בהתלהבות" :באמת
הייתה דרשה נפלאה!" ובהתלהבות זו פנה ממני ,תוך כדי שהוא
ממשיך להלל ולשבח את הדרשה שמסרתי ,למרות שרגעים ספורים
קודם הוא לכן לעג לדרשה זו ברבים.

תמא


לאחר הדרשה קראתי ליהודי ושאלתי אותו" :האם יודע אתה שאת
רובם של הדברים אשר אמרתי בדרשה – שמעתי מפי רבך הגדול
בעת שביקרתי בישיבתו?"
בליבי הסכמתי עם היהודי שאין כל חדש בדרשתי ,שהרי כל דברי
התורה כולם נאמרו למשה רבנו בסיני" ,ואין כל חדש תחת השמש"
(קהלת א ,ט) ,אולם כאב לי על יהודי זה שלעג לדברי התורה ,והפריע
לי מאד בדרשתי.

מכיר באמת שיש באמונה בקב"ה ואני יודע כי דרך חייכם היא דרך
האמת".
כיוון ששמעתי את דבריו הכנים אמרתי לו" :אם הינך מכיר באמת,
ויודע שדרכנו היא דרך האמת – ידיעה זו מחייבת אותך לחיות כמונו,
ולא בדרך בה אתה חי חיי הפקרות והוללות .שהרי בצורת החיים
שבה הינך חי כעת אתה מנסה לחבר שני דברים מנוגדים .מצד אחד
– אתה מכיר באמת ,ויודע שיש דין ויש דיין .אולם מצד שני – אתה
מעדיף להמשיך בדרכך הקלוקלת".

תמא


התורה הקדושה מצווה אותנו "צדק צדק תרדוף" (דברים טז ,כ).
ופירוש הדברים שכאשר אדם מכיר באמת ובצדק ,ויודע שיש בורא
לעולם – עליו לרדוף אחר צדק זה וללכת בדרך אמת זו ,ולא לשמור
את הדברים בלבו ולהמשיך לעשות הרע בעיני ה'.

אמינות הכשרות
באחת השנים זכינו לחגוג במשפחתנו שמחה יהודית גדולה .השמחה
נערכה באולם גדול ברוב עם ,ולשם כך שכרנו אישה כשרה שאפתה
באופן פרטי בביתנו את העוגות לאירוע בטעם ביתי ,כשעליה העמדנו
מטעמנו משגיח כשרות ירא שמים שבדק כל העת שהאפייה נעשית
ומתנהלת על פי ההלכה כדת וכדין.
אולם כאשר הבאנו עימנו את העוגות אל אולם השמחה ,לא הסתפקו
בעלי האולם במשגיח הפרטי שהבאנו לביתנו ,וביקשו מאיתנו
חותמת השגחה מוכרת של בד"ץ כלשהו על העוגות.
עד מהרה נעמד לצידי יהודי פלוני ולחש באוזניי" :כבוד הרב ,אל
תדאג .תוך זמן קצר אשיג לך תעודה מוכרת עם חתימה וחותמת
כנדרש".
לאחר שעות ספורות שב אליי היהודי עם עשר(!) תעודות כשרות
שונות ,מהודרות וחתומות ,אשר שמו של משגיח כלשהו מופיע על
גביהן.
למראה התעודות המזויפות נרתעתי לאחוריי וקראתי" :הרי זה אסור!
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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וסיבה הייתה לי לדבר ,בפעם האחרונה שבה שהיתי בוינה בא לפניי
יהודי אשר היה נשוי מספר שנים ולא זכה להיפקד בילדים .אותו
יהודי הופיע אצלי פעם אחר פעם ובכל פעם ביקש שאבטיח לו
שיזכה בבן זכר.
אך אני השמעתי באוזניו בכל פעם תירוצים שונים ולא הגעתי לאזור
כלל.

כל אותן שנים לחץ עליי ר' ארי פאפא להגיע ,ושאל שוב ושוב:
"מדוע הרב אינו מגיע לביתי לערוך קבלת קהל לבני המקום? הלא
יהודי וינה מחכים לרב ומצפים לבואו ,מהי הסיבה לכך שכבוד הרב
נמנע מלבקר בעירנו?"
במשך שנים רבות נוהג הייתי לערוך קבלת קהל בעיר וינה ,בירת
אוסטריה בביתו של ר' ארי פאפא הי"ו .למרות מנהג קבוע זה –
באחת השנים פסקתי מלהופיע בוינה ,ובמשך ארבע שנים תמימות
לא ביקרתי במקום.

ההבטחה שהתקיימה במלואה
משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

ממעשה זה למדתי עד כמה העולם נגוע בשקר ובכזב .הנה פקיד
בית הדין שאין בו תורה – ברגע אחד של ניסיון נפל לזרועות היצר
הרע וזייף את תעודות הכשרות .על כן עלינו להיזהר עד מאד
ולהקפיד במיוחד במידה יקרה זו ,מידת האמת ,כדי שח"ו לא נבוא
לידי ניסיון ולא לידי מכשלות חמורות כל כך.

תמא


מובן שלא השתמשנו בתעודות ,ולאחר בירור קצר שערכתי על אופן
כתיבת תעודות הכשרות הללו ,התברר לי כי ידו של אחד מפקידי
בית הדין הייתה במעל ,ומכיון שאינו בן תורה הוציא מתחת ידו את
התעודות השקריות ,כשנודע לי הדבר – ביקשתי שיוכיחו אותו ויעירו
לו שאין לעשות זאת כלל וכלל.
איך אעשה שקר בנפשי?! אמנם העוגות שהבאנו כשרות למהדרין,
אולם לא המשגיח החתום על התעודות הוא זה שהשגיח על אופן
הכנתן".

אני ,שלא רציתי להבטיח לו זאת כיון שמפתח חיים בידיו של הקב"ה
בלבד ,אמרתי לו שאתפלל עליו ואברך אותו בזכות אבותיי הקדושים
שיזכה לילדים .אולם האיש התעקש על רצונו לקבל ממני הבטחה
מפורשת לזרע של קיימא.

תמא


בר מצוה לבן של ר' אליהו קרנברג ,משמאל לרב ר' ארי פאפא הי"ו

בפעם האחרונה שהיה אצלי לחץ עליי היהודי הכאוב ואמר" :איני
עוזב את הרב עד שיבטיח לי שאזכה בבן ,ואני מקווה שבפעם הבאה
שהרב יגיע אלינו לוינה – אבוא אל הרב בידיים מלאות עם הבן
שייוולד לי" .לשמע דבריו עניתי "אמן! בעזרת ה' כך יהיה" .אך הוא
שוב התעקש" :אבל הרב ,אני רוצה הבטחה!" ולא הותיר בידי כל
ברירה עד שלבסוף הבטחתי לו שיזכה בבן.
כיון שחששתי שמא הבטחתי לא תתקיים לבסוף ,פסקתי מלבוא
לוינה .פחדתי שמא יבוא היהודי ויטען לעומתי שהבטחותיי הן
הבטחות שקר.
עם חלוף השנים נשכחה מלבי אותה הבטחה שהבטחתי ליהודי,
ולאחר ארבע שנים כשהוזמנתי לוינה שוב – קיבלתי את ההזמנה
והגעתי למקום .בהיותי בוינה הוזמנתי על ידי אחד מבני הקהילה
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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ָשמחתי מאד בשמחתו של היהודי שזכה להיפקד בבן זכר לאחר
שנים כה רבות של ציפייה לפרי בטן ,אולם שימחתי גברה עוד יותר
על שסייעוני מן השמים שלא להוציא מפי דבר שאינו נכון ,וכך לאחר
ארבע שנים בהן לא שהיתי במקום אכן נתקיימו דבריי במלואם.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

ר' ארי פאפא חייך ואמר לי" :הבה נשוב לאולם ,כבר יש בשורות
טובות בפיו של היהודי" .כשנכנסנו לאולם בשנית רץ לעברי אותו
יהודי ,חיבקני ונישקני ואמר" :כבוד הרב ,בזכות ברכתך – ביום שישי
האחרון אשתי ילדה בן! והרי זה ממש כפי שאמרתי לרב לפני ארבע
שנים שבפעם הבאה שאראה את הרב יהיה לי בן".

תמא


בהיכנסי לאולם הבחנתי לפתע ביהודי הערירי אשר ארבע שנים קודם
לכן קיבל את הבטחתי לפרי בטן .פתאום נזכרתי בהבטחתי ,ועל כן
הסתובבתי מיד לאחוריי ופניתי לצאת מן האולם ,אך ר' ארי פאפא
עצר אותי ושאל בפליאה" :מדוע הרב הולך?" ואני השבתי לו" :בגלל
יהודי פלוני שלפני כמה שנים הבטחתי לו ילד .אולי לא התקיימה
הברכה שלי ,ואם כן איני חפץ לפוגשו".
להשתתף בשמחת בר המצווה לבנו ,ויחד עם ר' ארי פאפא צעדתי
לאולם השמחה.

ארץ ישראל
ַען ִל ְהיוֹת ָלכֶם לֵאל ִֹקים (ויקרא כה ,לח)
ָתת ָלכֶם ֶאת ֶארֶץ ְּכנ ַ
לֵ
שכל הדר בארץ ישראל אני לו לאלוקים( .רש"י)

חביבה ארץ ישראל שהיא מכפרת על עוונות ועל פשעים( .מסכת גרים
פ"ד)

א"ל הקב"ה למשה הן הארץ חביבה עלי שנאמר (דברים יא) ארץ אשר ה'
אלהיך דורש אותה תמיד וישראל חביבין עלי שנאמר (שם ז) כי מאהבת
ה' אתכם .אמר הקב"ה אני אכניס את ישראל שהן חביבין עלי  -לארץ
שחביבה עלי ,שנאמר כי אתם באים אל ארץ כנען( .במדבר רבה מסעי כג)

חביבה ארץ ישראל שבחר בה הקב"ה ,אתה מוצא כשברא העולם חלק
הארצות לשרי האומות ובחר בארץ ישראל ...ארץ שחמדוה אבות העולם,
אברהם נתאוה לה שכן הוא אומר (בראשית טו) ויאמר ה' אלהים במה
אדע כי אירשנה ,יצחק נתאוה לה שנאמר לו (בראשית כו) גור בארץ הזאת
ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל ,יעקב נתאוה
לה שנאמר (בראשית כח) אם יהיה אלקים עמדי וגו' ושבתי בשלום אל
בית אבי ,אמר רבי יהודה אף משה נתאוה לה שנאמר (דברים ג) ואתחנן
אל ה' וגו' אעברה נא ואראה וגו' ,ואף דוד נתאוה לה שנאמר (תהילים פד)
בחרתי הסתופף בבית אלקי' ,מהו "הסתופף" ...אמר דוד לפני הקב"ה רבונו
של עולם אפילו יש לי פרקלטין וטרקלין בחוצה לארץ ואין לי אלא הסף

בארץ ישראל ...הוי ואתן לך ארץ חמדה ארץ שחמדו לה האבות( .מדרש
תנחומא ראה ח)
ראה מה חיבה חבב הקב"ה את ארץ ישראל ששקולה כנגד כל הבריות שברא
בעולמו( .ילקוט שמעוני עקב רמז')
ומעשה ברבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר שהיו הולכין לנציבין אצל
רבי יהודה בן בתירא ללמוד ממנו תורה ,והגיעו לצידון וזכרו את ארץ ישראל
וזקפו עיניהם וזלגו דמעותיהן וקרעו בגדיהן וקראו את המקרא וירשת וישבת
בה ושמרת לעשות את החקים האלה ,אמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד
כל המצוות שבתורה חזרו ובאו להם למקומן( .ילקוט שמעוני פרשת ראה)
ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה( .מדרש תנאים דברים
יב)
מה שאמרו כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה וכו' ,כי מדינות
חוץ לארץ נתונות תחת השפעת הכוכבים והמזלות ושרי אומות העולם ,כי
לשבעים שרים של אומות העולם נתן הקדוש ברוך הוא לכל שר אומה אחת
תחת שלטונו ,וגם האדמה אשר הם עליה ,וכשישראל בגלות בחוץ לארץ
כל התורה והמצוות שעושים שם עולים למעלה באוויר ארץ העמים לרשות
השר השולט במקום ההוא ,ומשם יעלו לנוכח פני ה' ,ובינתיים אותו שר
נהנה מהם ,ולכן אין העבודה נראית לה' לבדו ,לפיכך הדר בחוץ לארץ דומה
כמי שאין לו אלוה וכאילו עובד עבודה זרה ,מה שאין כן הדר בארץ ישראל
שהיא תחת שלטון הקדוש ברוך הוא בלבד בכבודו ובעצמו ,לכן הוא דומה
כמי שיש לו אלוה( .פתח עיניים להחיד"א כתובות קי ,ב)

ארץ ישראל
אווירא דארץ ישראל מחכים
בהיותי בקיץ בהרים באירופה ,נגלה לעיניי נוף מדהים ובו הרים
גבוהים העטופים בשלג לרוב כשתחתיהם שטחים רבים המכוסים
בדשא ירוק ורענן וממלאים את כל המרחב .אגמי מים רבים היו
פזורים בתחתית ההרים והטבע כולו היה נראה מרשים ויפה לאין
שיעור .באותה שעה חשתי במוחש את הדרת כבוד ה' בבריאה ,וכל
עצמותיי קראו" :מה רבו מעשיך ה'" (תהילים קד ,כד).

ץרא
לארשי

נפלאות הבריאה  -הרי האלפים

כך ,בעודי עומד למול רכסי ההרים העצומים והנוף עוצר הנשימה
המוכיח לעין כל ובמיוחד לכל אותם אנשים שמתכחשים למציאות
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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עם הגה"צ האדמו"ר מבעלזא שליט"א

והשבתי לעצמי שהקב"ה עשה כל זאת כי ידע שבניו יִ יגְ לו במהלך
הדורות הרחק מארץ הקודש ,וכדי לחזק את אמונתם בו הוא דאג
להם לבריאה נפלאה המוכיחה על הימצאותו בכל מקום בעולם.
וכיון שהכיר וידע שבני ישראל יזדקקו לצורך בריאותם לשאוף אויר
צח – לפיכך הביא לכל העולם כולו מאווירה המחכים של ירושלים
עיר הקודש .ובאופן זה – גם בגולה יוכל עם ישראל להגיע לאמונה
בה' יתברך ,ולהחכים ולהתבשם מקדושתה של ארץ ישראל.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

ץרא
לארשי

לשמע דבריו נתעוררתי לחשוב – מדוע ברא הקב"ה את כל הנוף
העצום הזה דווקא מחוץ לארץ ישראל ולא בתוכה? ומדוע הוא
מביא את האוויר הנפלא שקיים בהרי אירופה דווקא מירושלים עיר
הקודש?

ה' – שהקב"ה ברא את העולם ומנהל אותו בחסדו בכל רגע ורגע,
ניגש אליי יהודי חשוב ואמר לי ששמע בשם אחד מאדמו"רי בעלזא
שהקב"ה מביא את האוויר הצח להרים באירופה ולכל העולם כולו
מירושלים עיר הקודש.

המשכיות החיים
באחד מביקוריי בארץ ישראל ישבתי עם מר משה מירלי הי"ו ויחד
למדנו תורה .לפתע נשמע קול התפוצצות חזק ,ובבהלה גדולה פניתי
למר מירלי ואמרתי לו" :היה פיגוע!"
לצערי הרב לא טעיתי .כעבור רגעים ספורים נשמעו צופרי
האמבולנסים אשר מיהרו למקום הפיגוע על מנת להעניק טיפול
רפואי ראשוני לנפגעים הרבים.

ץרא
לארשי

עם חלוף השעות נודעו מימדי האסון ,ואנו שמענו על מספר ההרוגים
והפצועים מהפיגוע הרצחני באוטובוס.
כאב האובדן והשכול בעם ישראל היה גדול .אולם תוך כדי כך הבחנתי
בעובדה מעניינת – שלמרות
הפיגוע הקשה שארע ,החיים
בארץ ישראל המשיכו לזרום
כרגיל .ברחובות התהלכו
אנשים רבים ,בתי הקפה
והמסעדות שרתו כרגיל את
כל לקוחותיהם ,החנויות נותרו
פתוחות כשהן מלאות בקונים
לרוב ואפילו האוטובוסים
המשיכו להיות מלאים עד
אפס מקום.
מהנוסעים
רבים
אמנם
בתחבורה הציבורית חשבו
בלבם – אולי ח"ו לא נגיע
למחוז חפצנו ,שמא אוטובוס
זה מכיל ל"ע גם הוא מחבל
חסר לב .אך מחשבות אלו
לא מנעו אותם מלהשתמש
בתפילה בכותל המערבי
בתחבורה הציבורית ,ותושבי
הארץ המשיכו לצאת מהבית ולחיות את חייהם הרגילים מתוך
אופטימיות ושמחה.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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חשבתי שהם ישיבו לי בחיוב ,ויאמרו שאכן ביתם מרוחק מאד והדרך
לא הייתה קלה כלל ,אך הם הפליאו אותי בתשובתם" :רמת הגולן גם
היא בתוך תחומי ארץ ישראל ,ואם כן אין היא רחוקה כל כך".
כששמעתי זאת אמרתי להם" :אם כן ,ביתכם ממש רחוק מכאן".

כשהיו אצלי האנשים שאלתי אותם כמה שעות נסיעה עברו עליהם
מביתם שברמת הגולן הרחוקה ועד למעוני ,והם השיבו" :כחמש
שעות נסיעה".
באחד הימים בהם קיבלתי קהל בארץ ישראל באו לפניי ממרחקים
אנשי רמת הגולן כדי לקבל ברכה בזכות אבותיי הקדושים .רמת
הגולן נמצאת בצפון מזרח הארץ ,וגובלת עם סוריה ולבנון ,וכדי
להגיע אליי היה עליהם לנסוע כברת דרך ארוכה במשך מספר שעות.

עיני ה' אלוה-יך בה

זהו כוחה של ארץ ישראל .הקב"ה הבטיח שבאדמת ארץ הקודש
תהיינה תמיד שמחת חיים ,המשכיות ותקווה לטוב מתוך ידיעה
והרגשה ש"אם ה' לא ישמור עיר – שווא שקד שומר" (תהילים קכז,
א) ,ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

גם יומיים לאחר מכן ,כשהגעתי להתפלל בכותל המערבי בשעת
לילה מאוחרת מאד – נדהמתי לגלות שהמקום מלא באנשים אשר
באו להעתיר לפני יושב מרומים ,ולא נראה היה שאי מי חושש להיות
במקום עם הרבה אנשים.

ץרא
לארשי

לעומת זאת בארץ ישראל – למרות שהובאו לקבורה ביום הפיגוע
חמישה עשר קרבנות הפיגוע הי"ד ואל בתי החולים הגיעו כשבעים
פצועים – בכל זאת המשיכו כולם לחיות את חייהם כרגיל.
בזיכרוני חלפו פיגועים שונים שאירעו בצרפת – כשלאחריהם
האנשים בצרפת נכנסו לפחד ולחרדות ,סירבו לצאת מבתיהם ולפני
כל יציאה חשבו – האם הכרחי לצאת כעת מן הבית או שמא אין
הדבר הכרחי?! וכששמעו על פיגוע שהיה במרוקו – כבר לא רצו כלל
להגיע להילולא שנערכה במרוקו.

התבוננתי רבות בדבריהם ,ולמדתי מהם מוסר גדול.
ארץ ישראל כולה היא מקשה אחת אשר נתברכה בכל טוב ואין בה
שום מקום שהינו רחוק ממקום אחר בתוכה .על כל עריה ויישוביה
נאמר" :תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה"
(דברים יא ,יב) ,וכל יישוביה ערבים זה לזה וגורל אחד לכולם .כאשר
יישוב מסוים בארץ סובל – כל הארץ סובלת ,כאשר נערכת מלחמה
בגבול מסוים של הארץ – כל הארץ כולה נכנסת לכוננות מלחמה,
ועל כן אין כל משמעות למרחק הגיאוגרפי שבין עריה ויישוביה של
הארץ הקשורים זה לזה בקשר בל יינתק.

ץרא
לארשי

מסע של התעלות
מידי שנה עורכים אנו בחודש אלול ,חודש הרחמים והסליחות
מסע תפילה והתעוררות בקברי צדיקים באירופה ולמסע מצטרפים
אנשים רבים מכל קצוות תבל ומכל שכבות העם.
באחת השנים השתתפה במסע קבוצה גדולה של עשירים מחו"ל,
שביניהם נמנה גם אחד מעשירי תבל הגדולים.

מסע לקברות צדיקים באוקראינה

113

חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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סיפור המעשה ארע כאשר השתוללה בארץ הקודש אינתיפאדת
הערבים וסכנה גדולה הייתה לצאת לרחוב ,בפרט בשעות הלילה

מעשה זה שארע עימי לא סיפרתי עד כה בציבור ,אלא רק לכמה
ידידים .אולם כיון שהרגשתי בו השגחה פרטית ממש – הריני מפרסם
אותו ברבים ,במטרה לגרום לקידוש שם ה' בעולם.

ותצילנו מכף כל אויב בדרך

יהודים יקרים אלו לימדו אותי מהי אהבת ארץ ישראל .למרות
עייפותם וחולשתם מהמסע המעייף שעברנו – הם לא ויתרו על
הנסיעה לארץ הקודש ,וכשזכו להגיע לארץ ישראל – הם לא התפנו
לצרכיהם הגשמיים ,אלא הרגישו בקדושה המיוחדת של הארץ
ופנו לשפוך את לבם בכותל המערבי ,מקום המקדש ממנו לא זזה
השכינה מעולם.
כאשר נחתנו בארץ ישראל הייתה זו שעת עלות השחר .אני,
שכוחותיי נגמרו – פניתי מעט לנוח ,אולם שאר בני החבורה נסעו
מתוך התרגשות מיוחדת להתפלל תפילת ותיקין בכותל המערבי,
שריד בית מקדשנו .זאת למרות הטורח והעייפות של השבוע החולף.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

ץרא
לארשי

כששאלתי את אחד מבני החבורה ,יהודי עשיר גדול אשר בבעלותו
כעשרה בנקים" :הלא יש לך עסקים מסועפים ,וכיצד אם כן אתה
עוזב הכל ונוסע כך?" השיב לי היהודי" :העסקים שלי לא שווים
כלום למול החוויה הרוחנית הגדולה והמיוחדת שהרגשתי ושחוויתי
במסע זה ,אשר השיא שלה יהיה כשנגיע לארץ הקודש".
מה מאד התפלאתי כאשר לאחר כל הנסיעות המעייפות ביקשו
משתתפי המסע להצטרף אליי לארץ הקודש ליומיים נוספים של
התחזקות והתעלות.

במשך כל ימי המסע היטלטלנו באוטובוסים והתמודדנו עם תנאים
פיזיים לא קלים ללא מיטה וללא שינה כמו שצריך ,ולאחר כל זאת
נסענו כולנו למרוקו ,להילולת זקני הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א.

ובמיוחד ב"שטחים" ,שהם אותם יישובים יהודיים הסמוכים לגבולות
הארץ ,הגובלים עם יישובים לא יהודיים.
באותו יום שהיתי בירושלים עם בתי שרה תחי' ,שהייתה ילדה קטנה
כבת שלוש וחצי שנים .במשך היום ביקרנו בבתיהם של צדיקים
וגדולי הדור ,וכמו כן ביקרנו אצל מספר ידידים ,ולקראת הערב
נסענו להתפלל בכותל המערבי.
לאחר התפילה בכותל כבר החשיך היום ,ואני ביקשתי להגיע לאשדוד
במונית שירות .כיון שהבחנתי במונית פנויה שעמדה בסמוך לכותל
– ניגשתי אליה ,אולם לא ידעתי שבתחנת המוניות אליה המונית
שייכת מועסקים גם נהגים שאינם יהודים.

ץרא
לארשי

נכנסתי עם בתי למונית ,ומיד בהיכנסי חשתי כי הנהג מביט בי בפנים
של רוצח .גם שמו שהיה רשום על דופן המונית העיד עליו שאינו
יהודי.
פחד גדול נכנס בלבי ולא ידעתי כלל מה לעשות .המונית הסגורה
החלה בנסיעתה ולא הייתה לי כל אפשרות לרדת ממנה .התחלתי
להתפלל בחוזקה לקב"ה שייתן לי עצה מה לעשות ,אולם המונית
כבר עלתה על כביש האוטוסטראדה המהיר ירושלים – תל אביב.
חושך אפילה שרר מכל עבר ,ואנו היינו הנוסעים היחידים בכביש
באותה שעה.
לפתע ,ללא כל הסבר ,עצר נהג המונית את הרכב בצד הדרך.
פחד איום אחז בליבי ובמוחי התרוצצו המחשבות – מה אפשר
לעשות כעת? האם לקרוא "שמע ישראל"? או אולי לפעול באופן
אחר? גופו המגודל של הנהג לא השאיר לי ספקות בעניין ונראה היה
שלא שייך לנסות להילחם בו.
תוך כדי כך הנהג יצא מהמונית וניגש לפתוח את תא המטען ,מקום
אכסון המזוודות .נשארתי עם בתי בתוך הרכב כשאני רועד מפחד
וחשבתי לעצמי שאין לי כלל לאן ללכת בשעת לילה זו ,באמצע
הכביש המהיר עם ילדה הקטנה .על כן נשאתי שוב את עיניי לשמים
וביקשתי מהקב"ה שיעשה עימנו ניסים ונפלאות ,ואמרתי" :הגעתי
לכאן לחונן את עפר ארץ הקודש ולהתפלל במקומות הקדושים.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.
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על נס הצלה זה אני שב ומודה לקב"ה ,שהציל אותנו מכף כל אויב
ואורב בדרך ,ומכל מיני פורענויות המתרגשות ובאות לעולם ,ועל
שהגיענו למחוז חפצנו לחיים ולשלום.

ץרא
לארשי

מדוע עצר הנהג? מה עשה בתא המטען? מה חיפש שם? איני יודע.
אולי רצה להוציא סכין או גרזן ,ואם כך ,מדוע התחרט לבסוף ולא
עשה לנו מאומה? – לאלוקים פתרונים.

בחסדי ה' הגענו לבסוף למחוז חפצנו בריאים ושלמים.

בעודי מתפלל סגר הנהג את דלת תא המטען ,נכנס למכונית והמשיך
בנסיעה לאשדוד מבלי להסביר דבר.
יש לי אישה וילדים בביתי ,אנא רחם עלינו והצל אותנו ממלתעות
הרשע".

בחירה
ָת ִּתי ְל ָפנ ָ
ֶיך ַה ְּב ָרכָה
ׁש ַמיִם ו ְֶאת ָה ָארֶץ ַה ַח ּיִים ו ְַה ָּמוֶת נ ַ
ַה ִעיד ִֹתי ָבכֶם ַה ּיוֹם ֶאת ַה ָּ
ָ
ְה ְּק ָללָה ו ָּב ַח ְר ָּת ַּב ַח ּיִים ְל ַמ ַען ִּת ְחיֶה ַא ָּתה ְוז ְַר ֶעך (דברים ל ,יט)
וַ
אמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים( .ברכות לג ,ב)

שדבר מוסכם הוא מתורתנו הקדושה ופילוסופיית יוון במה שאימתוהו
הוכחות האמיתיות ,שכל פעולות האדם מסורות בידו ,אין עליו הכרח בהם.
(שמונה פרקים להרמב"ם ח)

פינת תורת משה רבינו ע"ה וכל מי שנמשך אחריה ,היא שהאדם בעל יכולת
גמורה ,ר"ל שהוא בטבעו ובבחירתו וברצונו יעשה כל מה שיוכל האדם
לעשותו (מורה נבוכים ג ,יז)

כי בודאי המורד בציווי השם יתברך ,הולך חשכים ,והוא כסיל ובער ,ואין שגעון
גדול מזה ,למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא רבון העולמות ...כי
מי שהוא משכיל ,שש ושמח לעשות רצון קונו ,אף שאינו מקבל שכר .אבל
החכם עיניו בראשו ,ורואה ומסתכל.
ואני נותן סימן כל חוטא – שוטה .על כן יעורר אדם שכלו ,ויהלך את חכמים
ויחכם( .של"ה שער האותיות  -יצר טוב)

כי אילו היה מוכרח [האדם] במעשיו להיות בוחר על כל פנים בשלמות ,לא
היה נקרא באמת בעל שלמות ...על כן הוכרח שיונח הדבר לבחירתו ,שתהיה
נטייתו שקולה לשני הצדדים ולא מוכרחת לאחד מהם ,והיה בו כוח הבחירה
לבחור בדעת ובחפץ באיזה מהם שירצה ,והיכולת גם כן בידו להטות עצמו
לצד שהוא רוצה( .דרך ה' ח"א פרק ג ,א)

וזוהי עיקר עבודת האדם לצאת מן החופשיות ,מן הבחירה ,מן המצב אשר
האמת והשקר שווים לפניו ,אל ההכרח ,שיכיר בלבבו השתעבדותו אליו
יתברך...
שמעתי מאחד המיוחד מגדולי המעמיקים אשר ידעתי בדורי ,חכם וקדוש,
רבי ירוחם ממיר ,כי עניין הבחירה הטובה הוא שהאדם יבחר לשום את עצמו
למוכרח ,והיינו שיכיר וידע כי באמת מוכרח הוא לעשות רצון קונו ...מי שיודע
היטב ,וברור הוא בליבו ,דבר גדולת רבונו ומכיר את עוצם צרת הממרה את
פיו ,הלוא בודאי ימצא את עצמו מוכרח למלאת את רצון קונו.
מצאתי כתוב בשם הגר"א ז"ל בזה דבר נפלא מאוד .בכל פעולה יש רצון
קודם לה ,ויש היכולת למלא הרצון ההוא ,והיינו שהיכולת כלי לרצון להוציאו
לפועל .אמנם רצון השם יתברך הוא שנקיים את מצוותיו .אך את היכולת
שלו [שביכולתו להכריחנו לקיימם] מסר לנו .והיא הבחירה .מעתה מחויבים
אנו להחזיר לו יתברך את יכולתו ,היינו שנעשה את עצמנו מוכרחים לעשות
כרצון בוראנו יתברך.
אמנם הראוני דבר זה מפורש בדברי חז"ל (בראשית רבה תולדות פרשה סז)
אמר ר' לוי ששה דברים משמשים את האדם ג' ברשותו וג' אינן ברשותו,
העין והאוזן והחוטם שלא ברשותו ...הפה היד והרגל ברשותו ...ובשעה שהוא
זוכה הקב"ה עושה אותן שברשותו שלא ברשותו( .מכתב מאליהו ח"א עמ'
)117

בחירה
אני לדודי ודודי לי

הריחב


בהיותי צעיר לימים ,בעת
בפּוּבלֶ ן
ְ
שלמדתי בישיבה
שבצרפת ,היו לי ספקות רבים
מה אעשה בהמשך דרכי,
האם אמשיך בלימוד ובהפצת
התורה כדרכם של אבותיי ,או
שמא אפנה לעסוק במסחר.
יחד איתי בישיבה למד בחור
נוסף אשר גם הוא הסתפק
באותו עניין ,ולבסוף נפרדו
דרכינו וכל אחד פנה לדרכו על
פי מה שלבו חפץ .אני פניתי
לעסוק בהפצת התורה ואילו
ידידי מהישיבה פנה לעסוק
במסחר.
ארבעים שנה חלפו ,והנה
באחד הימים פגשתי את ידידי זה
שבמהלך השנים התבגר מאד ,ובאותה מידה התרחק מאד משמירת
תורה ומצוות עד שכבר לא היה לו כל קשר ליהדות .בתחילה
התחמק ממני האיש ולא רצה לשוחח עימי ,אך לבסוף גבר על
בושתו והתפתחה בינינו שיחה.
בגיל  11.5על רקע הישיבה בפובלין
שבצרפת

למרות שהמילים שהוצאנו מפינו לא היו רבות – עיניי דיברו אליו
מעצמן וכאילו אמרו לו' :הבט היכן אתה והיכן אני .אני בחרתי
להמליך עליי את הקב"ה ,דבקתי בדרך התורה והמצוות והגעתי
למקום שהגעתי .ואילו אתה – בחרת להמליך עליך את יצרך הרע –
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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דעי לך כי לכל יהודי ישנה בחירה אישית ,ובאפשרותו להחליט האם
יפעל על פי דרך התורה ,או שמא יתעלם מציוויי הקב"ה .בידי האדם
נתונה ההחלטה האם יסתובב במקומות לא ראויים ,האם ישתתף

לשמע תשובתה הוכחתי אותה על מחשבותיה הלא נכונות ואמרתי
לה" :כיצד את מעלה על דעתך מחשבה פסולה שכזו? הרי הקב"ה
נתן לנו תורת אמת וכתב בה ציווי מפורש שלא נתערב בגויים ,כפי
שאומר הפסוק" :ולא תלכו בחוקות הגוי" (ויקרא כ ,כג) ,וכן נאמר
"ולא תעשה כמעשיהם" (שמות כג ,כד) ,ובנוגע לשבעת העמים
שישבו בארץ ישראל בזמן שבני ישראל כבשו את הארץ נאמר
במפורש" :ולא תתחתן בם" (דברים ז ,ג) .ואיך אם כן את מסוגלת
לחשוב שלמרות הציוויים המפורשים הכתובים בתורה ,הקב"ה יגזור
על יהודי שיינשא לגויה?

נחרדתי לשמוע שבנה היהודי נשוי לגויה ,והסברתי לאם את האיסור
החמור שקיים בנישואי התערובת .אולם האישה השיבה בשלווה:
"ומה אעשה?! הקב"ה גזר שבני יהיה נשוי לגויה".
אישה כאובה ,שבנה חלה במחלה קשה באה לפניי וביקשה שאתפלל
עליו ואבקש עליו רחמים בזכות אבותיי הקדושים זיע"א .תוך כדי
דבריה אמרה האישה שהיא אוהבת מאד את בנה זה ודואגת לו,
למרות שהוא נשוי לאישה גויה ,ר"ל.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים

הריחב


ובלבי חשבתי – יהודי אשר בוחר להמליך את הקב"ה על עצמו
וקורא "אני לדודי" ,הקב"ה בא אליו ומסייע לו בבחינת "דודי לי".
ולעומתו יהודי שבוחר ברע – מפסיד את קרבת הקב"ה בעולם הזה
וסופו המר מחכה לו לעולם הבא.

לבסוף פתחתי את פי ואמרתי לו" :אפשר לפתוח דף חדש".
והינך רואה לאיזה שפל ירדת' .כך היו הרגשות לבי שעברו אליו דרך
עיניי מבלי להוציא מילה מהפה.

בריקודים מעורבים והאם יחטא בשאר עבירות חמורות ,או שמא
יתרחק מהן.
ואמרו חכמינו ז"ל "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" (ברכות לג).
כלומר ,יראת השמים של האדם אינה נשלטת בידי הקב"ה כמו כל
דבר אחר בעולם ,אלא נתונה בבחירתו האישית של האדם .בעולם
הזה תפקידנו להכניע את היצר הרע ולירא מה' באמת ובתמים וכך
נזכה ללכת בדרך הטוב".

הריחב


ריש לקיש של שנות האלפיים
ישיבה
תלמיד
בליאון שבצרפת
היה בעבר ,לפני
שחזר בתשובה
כמו ריש לקיש
קודם שובו מן
החטא .בכל עת
עבירות
עבר
פגע
חמורות,
ועשה
בבריות
מעשים מגונים.

בית המדרש בליאון

הימים
באחד
פגשתי יהודי זה והצעתי לו לבוא לבקר בישיבה .היהודי צחק לשמע
ההצעה שנשמעה לו משונה ושאל" :מה יש לי לעשות בישיבה?"
אך אני לא נבהלתי מצחוקו והזמנתי אותו שוב לבוא אלינו לישיבה
בליאון לביקור התרשמות קצר.
תקופה חלפה ,ההזמנה שלי מצאה חן בעיניו והיהודי הגיע לבקר
בישיבתנו בליאון .כשהבחנתי בו עומד בפתח בית המדרש התפלאתי
מאד ,הרי היה באפשרותו לסרב ולומר שהוא אינו חפץ לבוא ,או
שאין לו כל עניין לבקר בישיבה הקדושה .אבל היהודי הזה פעל
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כאשר היהודי נכנס לחדרי לאחר מכן – ניכר היה שלימוד התורה
בהיכל הישיבה באמת פעל עליו כמו שחשבתי ,והוא אמר לי
בהתרגשות" :כבוד הרב ,מימיי לא חוויתי חוויה שכזו .מעולם לא
ראיתי בחורים כל כך צעירים יושבים בחברותות לצד חבריהם וכל
כולם נתונים רק בתורה ,הם לומדים אותה בהתלהבות גדולה ואור
גדול נסוך על פניהם ,מחזה מפעים ראו עיניי".
בהמתנה זו רציתי לגרום לו להתפעל מ"הריתחא דאורייתא" ששררה
באותה העת בבית המדרש ומקול התורה העצום שבקע מהיכל
הישיבה .קיוויתי שמההתפעלות הזו יתחולל בו שינוי כלשהו לטובה.
באחת הפעמים בהן ערכתי קבלת קהל בבניין מוסדותינו בצרפת,
בא לפניי יהודי וביקש להיכנס לחדרי .יהודי זה היה נשוי לגויה ולא
היה לו כל קשר ליהדות ,ואני ביקשתי ממנו שימתין מעט עד שאוכל
לקבלו.

ובחרת בחיים
משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

צא ולמד כוחה של בחירה חופשית .כאשר יהודי פועל את פעולותיו
מתוך בחירה עצמית וללא לחץ חיצוני – הוא חש שולט במעשיו
ואחראי להם .וכיון שכך יש בכוחו להכיר באמת שהתרחק ממנה,
ולערוך שינוי קיצוני בחייו.

הריחב


למרות שבהתחלה הוא הגיע מתוך שלא לשמה ,היום הוא יושב ולומד
תורה בחשק ובהתמדה רבה ועושה חיל בלימוד התורה הקדושה.
מרגע שעיניו ראו את הנעשה בבית המדרש – היהודי התלהב מאד
ובחר להצטרף ליושבי בית המדרש.
בבחירה חופשית ואישית ,וחשב לעצמו שאולי אני כן צודק ויש אמת
כלשהי בדבריי שדרך התורה היא דרך הישר ואילו דרכו היא דרך
הרע .ולכן החליט לבא ולהתבונן בנעשה בין כותלי הישיבה ,ועל כך
הערכתי אותו מאד.

כששמעתי את דבריו שיצאו מתוך לבו ,חשבתי לעצמי שהנה כעת
היהודי יעשה שינוי לטובה במעשיו .אך לצערי הרב כשיצא היהודי
מחדרי ראיתי אותו מסיר מיד את הכיפה מראשו ומכניס אותה לכיס
מכנסיו ,וכל אותה התרגשות שהייתה בו קודם לכן חלפה כאילו לא
הייתה.
כשראיתי זאת התפלאתי מאד .כיצד ייתכן שהרושם הגדול של
הדברים שהיהודי העיד עליהם בפיו לא גרם לו לשינוי כלל? איך יכול
להיות שדקות ספורות לאחר שלבו התפעל כל כך מלימוד התורה –
הוא חזר לחייו הרגילים כאילו לא ראה מאומה?

הריחב


אך לאחר מחשבה השבתי לעצמי שזאת מפני שלא היה בו כל רצון
להתאמץ ולעשות שינוי של ממש בחייו.
ברגעי ההתפעלות שעברו על היהודי הוא הכיר בכך שהתורה היא
דבר יפה ומכובד ,ועמדה לפניו בחירה קשה .נפשו התנדנדה בין דרך
התורה המאמצת לבין דרכו הקלילה ,ולמרבה הכאב היצר הרע הכריע
אותו ואמר לו' :דרך התורה איננה בשבילך ,היא טובה אולי לבחורים
בישיבה ,אך לך טוב יותר להישאר כמו שאתה מבלי להשתנות ומבלי
להתאמץ כלל' .כך אמר לו היצר הרע .ולכן ההתרגשות שהאיש
הרגיש בישיבה – לא גרמה לו לעשות שום שינוי לטובה.
לעומת זאת ,על יתרו נאמר "וישמע יתרו כהן מדין ...את כל אשר
עשה אלוקים למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצרים"
(שמות יח ,א) ,ומבאר רש"י שיתרו שמע על נס קריעת ים סוף ועל
ניסי מלחמת עמלק ובחר להצטרף לעם ישראל .כלומר ,הניסים
שנעשו לבני ישראל במצרים ,במדבר ובים סוף עשו עליו רושם גדול,
ורושם זה גרם לו לרצות לעזוב את עבודת האלילים שלו ואת כל
הכבוד והגדולה שהיו מנת חלקו ככהן במדין ,ובמקום זאת הוא בחר
להצטרף לעם ישראל ולאלוקיהם וקיבל על עצמו עול מלכות שמים.
יש לדעת שאדם שזכה ומן השמים סייעו לו להגיע להתרגשות
רוחנית – עליו לשבת מיד ללמוד תורה ,או לכל הפחות שיקבל על
עצמו לבוא ללמוד ,שכן כל זמן שלבו חם מההתרגשות שהרגיש
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כששמעתי את פרטי הסיפור הנורא חשבתי לעצמי שכח הבחירה
שהיה נתון בידי הרוצח הוא עצום ונורא ,וכח זה נתון בידי כל אדם
ואדם בעולם!

בבית הקברות שמעתי את האנשים מדברים כי מעשה הרצח התחיל
בכך שהבחורה האשימה את האיש בגניבה .כיון שהאשמה לא
מצאה חן בעיניו – האיש דחף בחוזקה את הבחורה ,הפיל אותה
מגרם מדרגות ומעוצמת הנפילה נפצעה הבחורה באורח קשה.
כשהאיש הבחין בפציעתה הקשה הוא חשש שמא לאחר שתבריא
– תלך הבחורה להלשין עליו במשטרה ,ועל כן מתוך בחירה אישית
ובהחלטה מהירה החליט לרצוח אותה באכזריות נוראה ולהמית
אותה באופן וודאי.

בתמימותנו הרבה חשבנו שכל האלפים שנמצאים בבית הקברות
עלו לפקוד את קברו של הצדיק רבי שלום אבוחצירא ,אולם עד
מהרה נודע לנו שבאותו הזמן הובאה לקבורה הבחורה שנרצחה
כמה ימים קודם לכן ,ונטמנה לא רחוק מקברו של הצדיק זיע"א.
באותו יום שבו נערכה הלווייתה ,חל יום ההילולא של הצדיק רבי
שלום אבוחצירא זיע"א ,וכמנהגי מידי שנה עליתי עם כמה מתלמידיי
להשתטח על קברו .בדרך כלל מעטים היהודים אשר פוקדים את
קברו ביום ההילולא ,ולהפתעתנו המרובה הבחנו באותו יום באלפי
אנשים שגדשו את בית הקברות.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

אסון נורא ארע במרסיי שבצרפת .בחורה יהודיה כבת עשרים וארבע
נרצחה ברוע לב על ידי אדם אכזרי ,ונקברה כעבור ימים ספורים
בבית הקברות במרסיי.

הריחב


כח הבחירה לטוב ולמוטב

אך אדם שאינו ממשיך את הריתחא דאורייתא בלבו – נפשו תתקרר
מיד ,ולדאבון הלב מקרים שכאלו קורים מידי יום ביומו.
מהריתחא דאורייתא – הוא יכול להשתנות לטובה ,בבחינת "טעמו
וראו כי טוב ה' אשרי הגבר יחסה בו" (תהילים לד ,ט).

אדם זה השתמש בכוח הבחירה שלו ככלי נשק הרסני ,והעדיף את
מות הבחורה מחייה ,ובלבד שלא תתנקם בו בעתיד.
לעומת זאת ,אם הוא לא היה רוצח אותה ,וכפי שחשש יום אחד היא
הייתה תובעת אותו על שפגע בה והוא היה נענש על כך – הרי לאחר
ריצוי העונש שלו הוא היה יכול לשכוח מכל העניין ולשוב לחיים
תקינים .אך לאחר שהחליט להמית אותה – קול דמיה השפוכים
זועקים מן האדמה ,ולנצח נצחים לא יעלה בידו לתקן את מעשהו
הנורא ר"ל.

הריחב
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סיפוק עצמי יכול למלא את האדם רק לאחר השגת
מטרה ערכית .בחייו של יהודי – רק עיסוק בתורה
ובמצוות יביאו אותו לידי סיפוקו .כי חיים של תורה
הם חיים עם מטרה ,והם תכליתו של האדם בעולם.
(תכלית האדם בעולם)

לא ניתן לחיות את החיים בסתירה .אין כל אפשרות
להיות עם הקב"ה ולקיים את מצוותיו ,ובו בזמן
לעשות ככל העולה על דעתנו .ישנם מצבים שבהם
האדם נדרש להחליט מהי הדרך שבה הוא צועד,
לטוב ולמוטב.
(תכלית האדם בעולם)

בטחון
ִּכי ה' י ְִהיֶה ְב ִכ ְסל ָ
ש ַמר ַרג ְְל ָך ִמ ָּלכֶד (משלי ג ,כו)
ׁ
ֶך ְו ָ
במה שתבטח ותקוה אליו והוא ישמור רגלך מן הלכידה( .מצודת דוד)

ׂ ּגָב (משלי יח ,י)
ׁשם יְהוָ-ה ּבוֹ יָרוּץ ַצ ִּדיק ְו ִנ ְש
ִמג ְַּדל עֹז ֵ
לפי שבדרך הטבע המתפחדים מן האויב ישגבו במגדל עוז ,ושם חושבים
עצמם בטוחים ,וכשם שהטבע יודע זה ורואה אותו תמיד ,כן יש לו לדעת
שהבוטח בשמו יתברך הוא יושב לבטח כיושב במגדל ויותר ממנו כי "בו ירוץ",
כלומר בשם ה' ירוץ הרץ ונשגב מן הצרה .מה שאין כן במגדל שלא ישגב
שם מן הצרה לפעמים ,כי אפשר שהאויבים יתיצו המגדל ואין היושבים שם
נשגבים מצרתם( .רבינו בחיי שמות לה)

ֻח בה' (תהילים קיב ,ז)
ָעה לֹא יִירָא נָכוֹן ִל ּבוֹ ָּבט ַ
ִמ ְּׁשמו ָּעה ר ָ
מעשה בהלל הזקן שהיה בא בדרך ושמע קול צווחה בעיר ,אמר מובטח אני
שאין זה בתוך ביתי .ועליו הכתוב אומר משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטוח
בה'( .ברכות ס ,א)

ומה שמצינו כמה צדיקים שהיה להם צרות .יש לומר דהכל לפי אומץ הלב
בבטחונו על ה'( .לקוטי הגר"א ברכות ס ,א)

ובענין המדרגות בבטחון ,מצינו בספר "אבן ישראל" לאדמו"ר הגאון ר' ישראל

סלנטר ז"ל שיש שני מיני בטחון ,בטחון של חובת הלבבות ,ובטחון של הרמב"ן
להחובת הלבבות (שער הבטחון פ"ד) צריך לבטוח בהקב"ה על ידי השתדלות
דוקא ,כי אסור לסמוך על הנס ,אף כי אין מעצור להקב"ה להושיע אף בלא
השתדלות ,אף על פי כן מה שבכחו לעשות מחויב הוא לעשות.
ולהרמב"ן (ויקרא כו ,יא) הבטחון הוא להשליך על ה' לבד יהבו ,בלי שום סיבה.
ומה שדרשו רז"ל "ורפא ירפא" ,היינו שניתן רשות לרופא לרפא ,אבל העובד
השלם אין ראוי לדרוש כלל ברפואה טבעית ,ולדידיה גם בפרנסה אין צריך
שום השתדלות ,רק בטחון בה'.
אמנם גם להחובת הלבבות אסור להרבות בהשתדלות ,רק לעשות סיבה שיהיה
אפשר גם כן על פי הטבע להרויח ,ולבטוח בהשי"ת ,אבל ריבוי ההשתדלות
הוא חסרון בטחון כידוע.
וכפי הנראה שיטת החובת הלבבות היא בשביל בעלי בתים היראים ,והשיטה
של הרמב"ן בשביל חובשי בית המדרש ,אשר אחת שאלו שבתם בבית ה' כל
ימי חייהם ,שאינם צריכים שום סיבה אלא לבטוח בה' בלי שום השתדלות.
(מדרגת האדם דרכי הבטחון פ"ט)

טעות נושנת נתאזרחה בלב רבים במושג בטחוןֵ .שם בטחון משמש לְ ִמדה
מהוללה ועיקרית בפי החסידים ,נסתובבה במושג חובה להאמין  -בכל מקרה
שפוגש האדם והעמידתו לקראת עתיד בלתי מוכרע ,ושני דרכים בעתיד ,אחת
טובה ולא שניה  -כי בטח יהיה הטוב .ואם מסתפק וחושש על היפוך הטוב
הוא מחוסר בטחון.
ואין הוראה זו בבטחון נכונה .שכל שלא נתברר בנבואה גורל העתיד אין העתיד
האמון
מוכרע ,כי מי יודע משפטי ה' וגמולותיו יתברך .אבל ענין הבטחון הוא ֵ
[האמונה] שאין מקרה בעולם ,וכל הנעשה תחת השמש הכל בהכרזה מאתו
יתברך( .אמונה ובטחון פ"ב)

בטחון
ויבטחו בך יודע שמך
המעשה הבא הינו שיעור חשוב באמונה ובבטחון ,כדברי הפסוק
"ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דורשיך ה'" (תהילים ט ,יא).

ןוחטב


הדבר ארע במוצאי שבת שבו הייתי אמור לטוס לברזיל שבדרום
אמריקה ,לחתונה
בה
יהודית
הוזמנתי להיות
מסדר הקידושין.
מהלך הנסיעה
תוכנן כך שאצא
ברכבת מליאון
לפריז ,שם אעבור
לרכבת שנוסעת
לשדה
מפריז
התעופה ,ומשם
לברזיל.
אטוס
רכבת  TGVהמהירה בצרפת
הנסיעה
זמני
חושבו בדיוק רב ,כאשר כל עיכוב קל – עלול לגרום שלא אגיע
לחתונה בזמן.
זמן היציאה של הרכבת היחידה במוצאי שבת מליאון לפריז הוא
עשר דקות בלבד אחרי צאת שבת ,וכיון שכך – מיד לאחר ההבדלה
הזדרזתי ויצאתי לתחנת הרכבת כשהרב אלבז ואחיו הי"ו מלווים
אותי בדרכי.
כשהגעתי לתחנת הרכבת ,פתאום שמתי לב שמרוב מהירות לקחתי
בטעות את המגבעת של בני בן השלוש עשרה במקום את המגבעת
שלי .כובעו של בני היה קטן מכובעי ועלול להיות חילול ה' גדול אם
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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עד היום איני יודע מה גרם לרכבת המדויקת ביותר בצרפת –

באורח פלא ,ללא כל סיבה הנראית לעין התעכבה הרכבת בתחנה
דקות ארוכות שהתארכו עד לרבע שעה ,שזה הזמן המדויק שהספיק
לבני משפחתי להגיע במהירות לתחנת הרכבת ובידם המגבעת.
לקחתי את המגבעת לידיי ובלי לחכות אפילו שנייה דילגתי אל תוך
קרון הרכבת ,כשהדלתות נסגרות מאחוריי.

בדיוק בשעה המתוכננת נכנסה הרכבת בקול תרועה אל התחנה,
ואני הבטתי בה בקוצר רוח .לעומת זאת ,הרב אלבז עמד לידי רגוע
ושליו ונראה היה שהוא בטוח שהרכבת תמתין בתחנה עד לבוא
המגבעת שלי.

לשמע דבריי הציע הרב אלבז שלמרות הזמן הקצר אתקשר לביתי
ואבקש שימהרו ויביאו לי את המגבעת לתחנת הרכבת .עשיתי
כעצתו על אף שהייתה זו כמעט עשייה לחינם ,משום שנותרה דקה
עד בוא הרכבת ,ועל פי דרך הטבע נגזר עליי להפסיד אותה.
אמנם דבריו חיזקו אותי מעט ,אבל עדיין לא האמנתי שייתכן שהנס
יקרה ,ועל כן אמרתי לו" :ראה ,הזמן קצר כל כך ,עוד דקה הרכבת
המהירה והדייקנית ה –  TGVתופיע בתחנה .כיצד אספיק לקבל את
המגבעת בזמן כל כך קצר?"

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לפתע פנה אליי אחיו של הרב אלבז הי"ו ואמר לי" :הרי הרב מדבר
איתנו בוקר וערב על מידת הבטחון ,ועל הזכות והחובה לבטוח בה'
בכל מצב .אם כן ,הבה נאמין בקב"ה שישלח לרב את המגבעת שלו,
ובנוסף הרב יספיק את הרכבת בדרכו לחתונה".

ןוחטב


כדאי לציין שהחתונה המיועדת בברזיל הייתה של יהודים שהתחייבו
לערוך קידושין כדת משה וישראל רק אם אני אקדש את החתן
והכלה .וכשהבנתי שאני עומד להפסיד את הרכבת בדרכי לחתונה
– חששתי מאד שמא החתונה בברזיל תהיה לבסוף לא על פי דרך
התורה וההלכה.
אסתובב עם כובע קטן כזה .כשגיליתי זאת חשתי עגמת נפש גדולה
ואמרתי לרב אלבז שעמד לצידי שכנראה משמים לא רוצים שאגיע
לחתונה בברזיל.

שמדייקת אפילו ברגעי דקה – להתעכב במשך זמן רב כל כך
בתחנה .אך אין לי ספק שהיה זה בזכות אמונתם התמימה של הרב
אלבז ושל אחיו ,שבטחו בקב"ה שידאג להביא לי את המגבעת שלי
ויסייע בידי להגיע למחוז חפצי ללא כל עיכוב.

השלך על ה' יהבך
באחת השבתות דרשתי בבית הכנסת אודות מעלת הבטחון בה',
ואמרתי שעלינו לחוש בכל עת שהקב"ה הולך לצדנו ,והקשיים
האישיים שלנו הרי הם קשייו של הקב"ה עצמו .עלינו להשליך עליו
את הקשיים שלנו ולבטוח בו שיביא להם רפואה ,כמאמר הכתוב
"השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מות לצדיק" (תהילים
נה ,כג).

ןוחטב


ימים ספורים לאחר הדרשה פגשתי יהודי שבעבר היה נתון בבעיה
מסוימת ,ולפיכך התעניינתי אודות בעייתו ושאלתי אותו האם נמצא
לה פתרון.
היהודי אמר שברוך ה' כבר אין לו שום בעיה ,וכששאלתי אותו כיצד

מרן הג"ר אהרון לייב שליט"א בישיבת תורת חיים באשדוד
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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ועוד הסביר לי שבתחום שבו הוא עוסק ישנה תחרות קשה במשק,
ולכן הגיעו עסקיו למצב כה קשה.
כששמעתי זאת הצטערתי מאד והצעתי לו להפסיק להגיע לשיעורי
התורה בבקרים למשך תקופה מסוימת ,וכך ינסה לשקם את עסקיו
גם בשעות הבוקר .אך תלמידי ביטל את ההצעה מכל וכל ,ואמר
בבטחון רב" :אם העסק לא מרוויח בצהריים – למה ירוויח בבוקר?!"

באחד הימים ניגש אליי התלמיד ובישר לי באופן אישי" :כבוד הרב,
אני עומד בפני פשיטת רגל ,כנראה לא תהיה בידי ברירה ואני אסגור
את העסק לגמרי".

באחת השנים נקלע העסק לקשיים ,רבים מהפועלים פוטרו ,והעסק
הפסיק להתרחב .אולם למרות המצב הכלכלי הרע של העסק –
המשיך תלמידי להגיע לשיעורי התורה ללא כל הפסק.
אחד מתלמידיי הוא הבעלים של עסק גדול ומצליח בצרפת,
שמעסיק תחתיו פועלים רבים .במשך שנים תלמיד זה היה מנהל
את יומו כך שבבוקר היה משתתף קבוע בשיעורי תורה ,ובמשך היום
היה עוסק לפרנסתו.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

בטח עליו והוא יעשה

ןוחטב


חיזקתי את היהודי בבטחונו בה' ,והוספתי ואמרתי לו שחז"ל אומרים
שכאשר יהודי חש בראשו ואינו מרגיש טוב – כביכול גם הקב"ה חש
בראשו ואינו מרגיש טוב ,ועל כך נאמר "עימו אנוכי בצרה" (תהילים
צא ,טו) .וכאשר נכניס דברים אלו ללבנו ,יגדל בטחוננו בקב"ה ונזכה
שיציל אותנו מכל צרה וצוקה.

נפתרה בעייתו ,השיב לי" :כבוד הרב ,הרי אמרת לנו בשבת שכל
בעיותינו הן בעיותיו של הקב"ה ,כיון שכך אמרתי לקב"ה – 'ריבונו
של עולם ,הבעיה הזאת היא שלך ואתה תפתור אותה על הצד הטוב
ביותר' .אני מאמין באמונה שלימה שהקב"ה יפתור את הבעיה
במהירות וללא קושי ,ומבחינתי העניין נגמר".

באותו יום בשעות הצהריים ,בבואי ללמוד בישיבה הבחנתי בתלמיד
זה כשהוא יושב על מקומו ולומד.
לא האמנתי למראה עיניי ושאלתי אותו לסיבת מעשיו ,הרי בשעות
הצהריים הוא עוסק בדרך כלל לפרנסתו ,ומדוע אם כן אני רואה
אותו בבית מדרש? אך התלמיד הסביר לי בשלווה" :כבוד הרב יבין,
כבר לא נותר לי מה לעשות בעסק שלי .נשאר סכום כסף קטן שאיתו
אסיים את החודש הזה ,ולאחר מכן אני סוגר את העסק לגמרי .לכן
באתי כעת ללמוד תורה בבית המדרש".

ןוחטב


דבריו הפליאו אותי מאד .מעולם לא פגשתי אדם שהעסק שלו נופל
והוא שליו כל כך ורגוע כמו תלמידי זה .הרי כל אדם שהעסק שלו
בקריסה – מנסה לשקם אותו בכל דרך ומחפש מה ניתן לעשות כדי
להחזיר אותו להיות מייצר ומרוויח .ואילו יהודי זה – העסק שלו
קורס מול עיניו ,אך הוא בשלוות נפש מופלאה משלים עם נפילת
העסק ,ובמקום לנסות להציל אותו הוא יושב בבית המדרש ומגביר
את שעות לימוד התורה שלו.
לא התערבתי לו בענייניו ,ורק ביקשתי ממנו טובה שיסיע אותי
ברכבו לתחנת הרכבת כדי שאתפוס את הרכבת לה אני זקוק.
בדרכנו לתחנת הרכבת פנה אליי התלמיד ואמר לי" :כבוד הרב ,יש לי
בטחון גדול בקב"ה שישמור על העסק שלי שלבסוף לא ייסגר .אני
מצידי מעוניין להמשיך בלימוד התורה ובקיום המצוות כפי שהייתי
רגיל עד עכשיו ,ואילו אם העסק יקרוס לגמרי – אצטרך לחפש לי
מקור פרנסה אחר ,וודאי דבר זה יבטל אותי מלימוד התורה .אם כן
אין בלבי כל ספק שהקב"ה יטפל בעסק שלי וידאג לו ,ובלבד שלא
אתבטל מלימוד התורה ומקיום המצוות".
ישבתי במקומי ושתקתי .בטחונו של תלמידי בקב"ה היה כה גדול,
עד שידעתי כי בכוחו לפעול גדולות ונצורות ללא ההתערבות שלי,
ולכן לא נתתי לתלמידי שום עצה ואפילו לא ברכתי אותו שיצליח
בדרכו.
לאחר מספר רגעים של שתיקה ,שאלתי את תלמידי" :ומה אתה
חושב לעשות כעת?" והוא השיב לי" :אני חוזר לישיבה ללמוד תורה".
"ומה יהיה עם העסק שלך?" שאלתי אותו בהיסוס ,אך תלמידי השיב
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כך אמר היהודי ושאל מה דעתי בעניין.

"לאחר בדיקות מסוימות אותן עברה אשתי" סיפר היהודי" ,הרופאים
חוששים שאין סיכוי שכל ארבעת העוברים ימשיכו יחד להתקיים
בבטנה ,ולפיכך הם ממליצים להפסיק את חייהם של שניים מתוך
ארבעת העוברים ,ובאופן זה – השניים שיישארו ייוולדו בריאים
ושלמים".

יהודי מאושר בא לפניי וסיפר שהוא ואשתו זכו בברכת שמים ,ואשתו
כעת בהריון .והברכה כפולה ומכופלת ,כיון שאין מדובר בהריון של
עובר אחד – אלא בהריון של ארבעה עוברים בלי עין הרע!

ארבעה בכרס אחת

ברוך ה' ,באורח פלא העסק שב לפרוח ולהצליח ,ומאותו היום זוכה
תלמידי לשבת בנחת ולהגות בתורה הקדושה כפי שהיה רגיל בעבר.
כל זאת בזכות בטחונו העצום בבורא יתברך.

כששאלתי אותו על כך סיפר לי תלמידי בפנים שמחות ששבוע
קודם לכן ,לאחר שנפרדתי ממנו בתחנת הרכבת ,הוא שב לישיבה
ולמד תורה במשך היום כולו .בצהריים ,לפתע פתאום קיבל העסק
שלו הזמנה בסדר גודל ענק ששווה לעשר שנות עבודה ובהיקף
רווחים של עשרות מיליוני דולרים.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

ןוחטב


כעבור שבוע ,כששבתי לליאון – הגיע תלמידי זה לקבל את פניי
בשדה התעופה כשהוא נוהג כמו עשירי תבל ברכב חדיש ומפואר.
נענעתי לו בראשי והרהרתי לעצמי שמרוב צערו על העוני הגדול
שלו כנראה השתבשה דעתו ,והוא והחליט לבזבז את כספו האחרון
על רכישת רכב מפואר זה.

בינתיים הגענו לתחנת הרכבת .ירדתי מן המכונית ונפרדתי מתלמידי
לשלום מתוך מחשבה שבעוד מספר ימים ,כאשר אשוב בעזרת ה'
לישיבה ,אשמע שהעסק של התלמיד קרס באופן מוחלט.

לי בקול בוטח" :כעת העסק נתון בידיו של הקב"ה .ואני סומך עליו
שהוא יטפל בו באופן המוצלח ביותר ,הרבה יותר מוצלח ממני".

מובן שיש לבדוק כל עניין ומקרה לגופו ,ואין ללמוד ממקרה אחד
למקרה אחר ,אך באותה העת יעצתי ליהודי שלאחר שיבדוק את
גדרי ההלכה בעניין – דעתי היא שלא יפעל כפי עצת הרופאים ולא
ייגע בעוברים לרעה ,אלא יתחזק באמונתו בקב"ה שכשם שנתן בגוף
אשתו את כל הארבעה – כך הוא יקיים אותם לחיים ולשלום.
אותו יהודי שמע לדבריי ,וסירב לעשות כעצת הרופאים.
עם התקדמות ההריון ניסו הרופאים שוב לשכנע את בני הזוג לוותר
על שניים מהעוברים וטענו בתוקף שלולא כן נשקפת סכנה לכל
הארבעה.

ןוחטב


היהודי הופיע אצלי בשנית ושאל מה לעשות ,אך אני הייתי איתן
בדעתי" :במקום שיש בטחון ואמונה  -אין סכנה! הקב"ה נתן לגוף
האישה יכולת ללדת ילדים בריאים ושלמים – ורק בו תלוי העניין
ובמידת הבטחון של האדם ביכולותיו של הבורא יתברך .אין הדבר
תלוי כלל בהחלטת הרופאים".
אותו יהודי לא היה שומר תורה ומצוות ,אך אמונה ובטחון בקב"ה
היו לו .ובגבורת נפש עמד על רצונו לקיים את כל ארבעת העוברים.
לא קל היה הניסיון בו עמד היהודי ,במיוחד למול דברי הרופאים
שאמרו לו בכל משך ההריון שהוא עלול בכל רגע להפסיד את כל
ארבעת ילדיו .אך אמונתו בקב"ה הייתה חזקה ,והיא שהחזיקה אותו
איתן בדעתו ונתנה לו את הכוח להתמודד עם ניסיון לא פשוט זה.
ובזכות הבטחון הגדול שהיה לו בקב"ה הוא זכה ונולדו לו ארבעה
ילדים חיים ושלמים!
בראותו זאת גברה עוד אמונת ה' בקרבו ,וזכה להוסיף ולהתקרב לה'
עד שהיום הוא שומר תורה ומצוות.

החוב המעיק
יהודי יקר בא לפניי ודאגה עצומה על פניו .מיד כשהתיישב בחדרי
פרץ בבכי נורא ממנו הבנתי שצרה איומה באה עליו.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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מרגע ששבת המלכה פרשה כנפיה על הארץ ונשמה יתירה נכנסה בי,
חשתי ברוגע ובשלוה היורדים עליי ,ותליתי את בטחוני בבורא עולם
שיעזור לי וימציא לי את ישועתו .במשך כל יום השבת התנהלתי על

מחשבות רבות התרוצצו במוחי בניסיון למצוא מאין יבוא עזרי ,אך
כל אלו חלפו בראשי רק עד זמן כניסת השבת.
באותו זמן הורה התאריך על סוף החודש ,ואני הייתי זקוק לסכום
כסף גדול מאד כדי לשלם את שכרם של מאתיים וחמישים אברכי
הכוללים של מוסדותינו ,העמלים בתורת ה' בארץ ובחו"ל ,והמלגה
החודשית מהכולל היא מקור המחיה היחיד שלהם ושל בני משפחתם.
היה זה בערב שבת קודש בעת ששהינו בני ביתי ואני בעיר אשדוד
שבארץ ישראל.

הקב"ה ישלם שכרם

הרי היה עליו להיות שלם באמונתו והיה צריך להרגיש ולחוש שניסיון
החוב הוא מאת ה' יתברך! ומי שהביא לו את צרתו הוא שיגאל אותו
ממנה ולא אחר ,ולאחר שהיה בוטח בקב"ה שיוציא אותו מצרתו
וישלח לו את ישועתו – בודאי בעייתו הייתה נפתרת במהירות רבה
יותר .וכל זמן שהוא חשב שחובו הכספי הוא באחריותו בלבד –
ישועת ה' התעכבה מלהגיע אליו.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

ןוחטב


לאחר שיצא מחדרי חשבתי לעצמי שזכיתי ומשמים בחרו בי להיות
השליח של הקב"ה להעביר ליהודי את הכסף לפירעון החוב ,אולם
יחד עם זאת הייתי המום מגודל הדאגה שהייתה ליהודי מחובו
הכספי.

כששמעתי זאת ריחמתי עליו ,ונתתי בידו את הסכום כולו כדי שיוכל
להשיב מיד את חובו לבעליו .רק אז בכיו של היהודי נפסק ,והוא יצא
מחדרי רגוע ושליו.

דקות ארוכות בכה היהודי ,וכשהצליח להירגע מעט מבכיו שאלתי
אותו בעדינות מה מעיק עליו .והיהודי סיפר שכבר שנה שלימה רובץ
עליו חוב כספי בסך עשרת אלפים שקלים.

מי מנוחות ,והתנהגתי כאילו לא היה שום דבר שטרד את מנוחתי עד
כניסת השבת ממש.
צעדתי בשמחה לבית הכנסת ,מסרתי מספר שיעורי תורה בהם
זכיתי לְ זַ כות את הרבים ,בסעודות השבת שרנו זמירות שבת כהרגלנו,
ואפילו כשיצאה השבת – ישבתי בנחת והעליתי על גבי הכתב את
דברי התורה אותם דרשתי במהלך השבת.
אשתי תחי' שהבחינה בכך שאני רגוע ושליו שאלה אותי" :מתוך
השלווה שלך אני מבינה שבעיית המלגות לאברכים נפתרה ,האם
נכון הדבר?" ואני עניתי לה בבטחון מלא" :כן ,כן ,בעזרת ה' הקב"ה
ישלח לי את עזרתו בעניין".

ןוחטב


ובורא עולם ,שראה בבטחוני הרב בו ,שלח לי את ישועתו באופן
בלתי צפוי עוד באותו הערב ,וכך עלה בידי לשלם לאברכים בזמן
את שכרם במלואו .כל זאת בזכות שתליתי את בטחוני המוחלט במי
שאמר והיה העולם.

בטחו בה' עדי עד
באחד מתלמודי התורה בעיר אשדוד שבארץ ישראל גדל מאד מספר
התלמידים והצפיפות הייתה רבה .על כן ,בתחילת שנת הלימודים
הבטחתי למנהלי התלמוד תורה שאתרום להם חמישה קרוואנים
(מבנים ניידים) ,כך שהתלמידים יוכלו ללמוד בצורה נוחה ומרווחת
יותר.
בשעה שהתחייבתי לתרום את הקרוואנים ,הסתמכתי בדעתי על
הבטחה שקיבלתי מנדיב לב בחו"ל שהבטיח לתרום לי סכום כסף
גדול .אולם תרומתו המובטחת של הנדיב התעכבה ולא הגיעה אליי
כמו שחשבתי ,ואילו מנהלי התלמוד תורה שנזקקו עד מאד לחמשת
הקרוואנים ,ציפו לקיום ההבטחה שלי.
כשהבנתי שלא אוכל עוד להמתין לתרומת העשיר מחו"ל ,נטלתי את
סכום חמשת הקרוואנים מתוך כספי המוסדות שמיועדים למלגות
האברכים ולתשלומי המוסדות השוטפים ,ומתוך בטחון בקב"ה שלא
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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היהודי שמע את דבריי ושאל" :אבל איך גורמים לכך שהקב"ה ייתן
לי מה שאני מבקש?" ואני השבתי לו" :הקב"ה הוא אבא ,סמוך עליו

היהודי שתק ואני המשכתי" :דע לך ,שבכל פעם שיצאתי לחו"ל
למטרת איסוף כספים ובטחתי בבני אדם – לא הצלחתי בשליחותי.
ואילו כאשר בטחתי בקב"ה באופן מוחלט שהוא זה שיזמן לי את
הכספים – ראיתי ברכה בעמלי .יש לנו אבא גדול בשמים – בקש
ממנו כל מה שאתה צריך ,והוא יעזור לך".

כיון שראיתי על פניו שהוא כועס עליי ,קראתי לו בחזרה ושאלתי
אותו" :מדוע אתה כועס עליי כל כך עד שאפילו 'שלום' אינך אומר
בצאתך ממני? וכי חושב אתה שאני בורא העולם הכל יכול? האם
חושב אתה שבכוחי להעניק לך כל מה שאתה מבקש?"
היהודי סירב לקבל את מתנתי ,ויצא מחדרי כועס מבלי לומר מילה.

יהודי שעמד בפני נישואי בתו בא לפניי וביקש ממני הלוואה בסכום
של אלפיים דולר עבור הוצאות החתונה המרובות .מטעמים שונים
שהיו עימי באותו הזמן – לא יכולתי להלוות לו את הסכום שביקש,
אולם במקום זאת הצעתי לו סכום קטן יותר ,אך מכובד גם הוא –
במתנה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

אל תבטחו בנדיבים

ןוחטב


כך זכיתי לראות בחוש שאדם שסומך על הקב"ה ,בוטח בבורא
העולם ומאמין בו שהוא אב הרחמן הטוב והמיטיב לכל ,והוא לבדו
ידאג לו לכל מחסורו – הקב"ה מתנהג עימו באותו אופן ומסייע לו
בכל צעד בחייו.

באותו היום בו העברתי את הכסף עבור הקרוואנים – הגיעה לידי
מעטפה ובתוכה סכום כסף אשר כיסה סכום גדול זה ,ועוד נותר
ממנו לתשלום משכורותיהם של האברכים!
יעזבני ולא יביא תקלה תחת ידי – העברתי את הכסף לידי מנהלי
התלמוד תורה.

שהוא ידאג לכל מחסורך ,כמו שאב דואג לכל מחסורו של בנו .ואתה
– כל תפקידך בעת הזאת הוא רק לבקש ממנו כל מה שאתה רוצה!"
אבן נגולה מלבו של היהודי והוא יצא לדרכו שמח וטוב לב.
למחרת פגשתי אותו ושאלתי" :נו ,האם יש חדש בעניינך?"
"לא" השיב היהודי ,והמשיך בפשטות נפלאה" :אבל אני סומך על
אבא!"

ןוחטב


מספר ימים חלפו ,והנה שוב פגשתי את היהודי ,ושוב שאלתי אותו
האם התחדש דבר מה בעניינו .והפעם השיב לי היהודי בפנים
שמחות" :תודה רבה ,כבוד הרב ,העצה שנתת לי עזרה לי מאד .היום
התקשרו אליי מהולנד קרובי משפחתה של אשתי ,ותוך כדי שיחה
הציעו לנו עשרת אלפים דולר!"
שמחתי לשמוע על דבר ישועתו ואמרתי לו" :ראה ,באת אליי
לפני מספר ימים וביקשת הלוואה בסך אלפיים דולר ולצערי לא
נענית .וכשפנית לקב"ה קיבלת בכפל כפליים! אם כן ,כעת תדע
מהי הכתובת הנכונה אליה יש לפנות גם בקשר לכל שאר בקשותיך
בחיים".

ארור הגבר אשר יבטח באדם
באחת השנים הייתי זקוק לסכום כסף נכבד בכדי לקנות מבנה
זמני למוסדותינו בארץ ישראל ,עד שיושלם הבניין החדש הקבוע
באשדוד .לצורך כך נקבעה לי פגישה בחו"ל עם שני תורמים נדיבי
עם ,שהיה ביכולתם לסייע לי באותה העת.
לצערי הרב ,התורמים החשובים לא הגיעו למקום המפגש בזמן
שנקבע לכך .וככל שחלף הזמן ,הבנתי שהפגישה שנקבעה לי איתם
לא תתקיים ,ולא מהם תבוא ישועתי.
בראותי זאת עלה בזיכרוני הפסוק שכ"ק אבא זיע"א היה משמיע
פעמים רבות באוזנינו – "ארור הגבר אשר יבטח באדם" (ירמיה יז,
ה).
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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"באחת השנים נסעתי עם בני משפחתי לנופש במיאמי .ביום שישי,

יהודי זה סיפר לי באחת ההזדמנויות בה נפגשנו את המעשה הבא:

יהודי יקר מניו יורק אשר מרבה לפזר מכספו למען החזקת התורה,
זכה וברוך ה' הוא ובני ביתו חזרו בתשובה ,והוא קובע עיתים לתורה
מידי יום ביומו.

בו בטח לבי ונעזרתי

ממעשה זה למדתי מוסר גדול ,שלא כדאי לבטוח בנדיבים בשר
ודם ,כיון שאין בידם להושיע כלל ,והם בסך הכל שליחיו של הקב"ה
לעשות את רצונו .על כן עלינו להישען על הקב"ה ולבטוח בו ,ואז
מובטח לנו שנראה בישועות ה' עימנו.

התורמים ,ללא כל היסוס הבטיחו מיד לתרום למוסדות הקדושים
את הסכום שביקשתי ,ואני פניתי לשוב לביתי בלב רגוע ,מתוך הודיה
לקב"ה על רוב חסדיו עימי.

בפגישתנו סיפרו שיש להם בעיה כלשהי במסחרם ,ושאלו כיצד
יוכלו לסייע בדבר מצוה על מנת שיתברכו ויוושעו .סיפרתי להם על
מצוקתי הכלכלית והוספתי שאני זקוק כעת לסכום של כמאה אלף
דולר עבור צרכי המוסדות הקדושים.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

ןוחטב


תוך כדי שובי על עקבותיי ,הבחנתי לפתע בתורמים שהייתי אמור
לפגוש כשהם ממהרים לקראתי .כשראו אותי ,הם התנצלו לפניי
ששכחו מהפגישה המתוכננת ,ואמרו שרק לפני מספר רגעים עלתה
בזיכרונם הפגישה עימי ,ומיד מיהרו להגיע למקום המפגש.
תיכף ומיד הבנתי את הטעות שבידי וחשבתי לעצמי שכיון שבטחתי
באנשים בשר ודם – זהו העונש שלי ,וכך גמל עימי הבורא על חוסר
הבטחון שלי בו .מיד שבתי בתשובה על עווני זה ,קיבלתי על עצמי
לבטוח רק בה' יתברך לבדו שממנו תבוא הישועה שלי ,ולאחר מכן
פניתי לשוב לשדה התעופה ,בדרכי חזרה הביתה.

כשהגענו לבית המלון נזכרנו ששכחנו בבית תרופה חשובה מאד
עבור אחד מבני המשפחה ,ואם לא ייטול אותה יש בזה ממש פיקוח
נפש.
מיד פנינו לבית מרקחת סמוך ,אך שם גילינו לצערנו שבגלל מחסור
במזומנים – נוכל לקנות רק קופסא אחת של התרופה ,למרות
שבמהלך השבת נזדקק לפחות לשתי קופסאות .כיון שהשעה הייתה
קרובה לשעת כניסת השבת ,לא היה לנו זמן להשיג מזומנים נוספים,
ובלית ברירה קנינו קופסא אחת ומיהרנו לשוב לבית המלון ,רגעים
ספורים לפני זמן כניסת השבת.

ןוחטב


כל שנותר בידינו לעשות היה לבטוח בקב"ה שיעזור לנו בבעייתנו,
וכך עשינו .מילאנו את לבנו בבטחון גדול בקב"ה שיעזור לנו ויביא
תרופה למכתנו.
כשנכנסנו לחדרנו בבית המלון קראה לפתע אשתי בקול רם" :דוד!
דוד!" והצביעה על הארון שבחדר .לתדהמתנו המרובה ,בתוך הארון
עמדה בשלוה קופסא נוספת של התרופה לה היינו זקוקים כל כך.
עד היום אין לנו כל מושג כיצד הגיעה תרופה זו לארון בחדרנו ,איננו
יודעים מי רכש אותה ומי הביא אותה לשם .אולם הנס הזה שארע
עימנו גרם לנו להתחזק באמונתנו בכפל כפליים" .כך היה סיפורו
של היהודי.
מעשה ניסים זה נעשה למשפחתו של היהודי העשיר ,כיון שהוא –
מלבד היותו תומך גדול בלומדי התורה – אוהב הוא מאד את התורה
ומקדיש מזמנו ללימוד התורה בעצמו .ויהודי שיש בו תורה ,הוא כלי
קיבול הראוי לכך שהאמונה תשכון בתוכו.
כאשר ראה הקב"ה שהיהודי מאמין בו בלב שלם ,ויש בו בטחון
גדול בישועתו הקרובה לבוא ,מיד הקב"ה עשה לו נס זה ,וכך מתוך
ההתפעלות שלו מהשגחת ה' עימו ,זכה שאמונתו נמשכה עוד יותר
וגברה עוד בתוכו.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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בניית המקווה בדרך נס באה ללמדנו שכאשר יהודי מבקש לעשות
את רצון ה' במעשים טובים ,ומבקש להגדיל את שם ה' בעולם,
הקב"ה מסייע בידו לקיים את חפצו ,בבחינת "בדרך שאדם רוצה
לילך מוליכין אותו".
בניית המקווה בליאון

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

ןוחטב


בניסי ניסים ,תוך מספר חודשים החלו לזרום למשרדינו בליאון
תרומות גדולות מאנשים שונים לצורך בניית המקווה ,וכך נבנה
מקווה הטהרה לשם ולתפארה ,כשכל מי שראה אותו והבחין ביופיו
הייחודי העיד על כך שמקווה זה הוא אחד המקוואות המפוארים
ביותר המצויים בצרפת.

בשעה שעלה בדעתי לבנות את מקווה הטהרה בליאון שבצרפת,
כלל לא היה בידי סכום הכסף לו נזקקתי כדי להתחיל בבנייה.
עלות בניית המקווה הסתכמה בסך שש מאות אלף דולר! והקופה
המיועדת לכיסוי הוצאות אלו הייתה ריקה לגמרי.

הכסף לבניה הושלם

ישועה גוררת ישועה
אדון סידני אלחדד הי"ו מראשי הקהילה היהודית במונטריאול
שבקנדה משמש כמנהל בית ספר גדול בשם "יבנה" ,בו מתחנכים
לתורה וליראת שמים מידי יום מאות תלמידים כן ירבו.
בשל ריבוי התלמידים ,מבנה בית הספר הקודם נהיה קטן וצפוף,
ונוצר צורך ממשי לרכוש מבנה גדול יותר ומרווח עבור בית הספר.
כיון שכך החל אדון אלחדד לחפש אחר מבנה שכזה ,וכשמצא
מבנה מתאים במונטריאול – התברר שמחירו של המבנה גבוה מאד,
ובנוסף – מספר מנהלי בתי ספר אחרים ביקשו גם הם לרכוש את
המבנה לבתי הספר שברשותם.

ןוחטב


הכנסת ספר תורה לכולל "ישמח משה" בטורונטו

באותה תקופה בה חפץ מר אלחדד לרכוש את המבנה עבור בית
הספר היהודי ביקרתי בטורונטו שבקנדה לרגל הכנסת ספר תורה
לכולל "ישמח משה" ע"ש כ"ק אבי הצדיק רבי משה אהרון פינטו
זיע"א .במקום נערך דינר גדול עם משתתפים רבים ,ביניהם נכח גם
הרב הראשי של ישראל ,הראשון לציון הרה"ג רבי שלמה עמאר
שליט"א.
תוך כדי הדינר ניגש אליי מר אלחדד וסיפר לי על בעייתו" :בבית
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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"אם כך ,אם יש לך בטחון בה' ואתה עושה הכל מתוך מטרה של
לשם שמים – אזי הסר דאגה מלבך ,הבניין החדש בעזרתו יתברך
יהיה של בית ספרך ,ובעזרת ה' אבוא למסור בו שיעור לתלמידים".

"האם אתה עושה את כל מעשיך לשם שמים?" המשכתי ושאלתי,
ושוב השיב מר אלחדד" :בודאי שכן".
"בודאי!" השיב אדון אלחדד מיד.

"האם אתה מאמין בקב"ה?" שאלתי,

עם הראשל"צ הג"ר שלמה עמאר שליט"א בדינר בטורנטו

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

ןוחטב


לשמע דבריו שאלתי אותו מה הוא מבקש ,ומר אלחדד המשיך:
"ישנו בניין גדול וחדש שמוצע למכירה ,המתאים בגודלו לכמות
התלמידים שלומדים בבית ספרנו ,אולם מחירו גבוה מאד ,ואין בידי
את הסכום הנדרש לצורך קנייתו" .כך אמר מר אלחדד.
ספרנו שבמונטריאול מתחנכים מאות תלמידים לתורה וליראת
שמים .זהו בית הספר החרדי היחיד באזור כולו ,אולם מבנה בית
הספר הנוכחי צר מלהכיל את כל התלמידים כולם ,ונראה שעלינו
לעבור למבנה גדול יותר".

כך אמרתי למר אלחדד וטפחתי לו על שכמו כדי לעודדו וכדי
להוסיף חיזוק לדבריי.
ואמנם ,חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו .אדון אלחדד זכה לרכוש
את הבניין הגדול והמרווח עבור בית הספר החרדי במונטריאול.
בראש חודש אלול ,עם פתיחת שנת הלימודים החדשה הגעתי
בשמחה גדולה לחנוך את המקום ולמסור לתלמידי בית הספר
שיעור תורה ראשון בין כתליו של המבנה החדש.

ןוחטב


בבואי למקום ,היה אולם בית הספר מלא מפה לפה ,ומנהל בית
הספר מר סידני אלחדד פתח בדברים וסיפר לתלמידים את סיפור
ההשגחה הפרטית של מבנה בית הספר החדש ,אשר תחילה לא
האמין כי יזכו בו ,ורק הדחיפה שדחפתי אותו לכך ,היא שהביאה
לרכישת המקום.
הוזמנתי לשאת דברים בפני התלמידים ,וכהרגלי בקודש ערכתי לאחר
מכן קבלת קהל במקום .באותה הזדמנות הציג בפניי מר אלחדד את
חמותו אשר איבדה את מאור עיניה והתעוורה ,וביקש עבורה ברכה
בזכות אבותיי .פניתי למר אלחדד ואמרתי לו" :הן במוצאי שבת
הקרוב ,ה' באלול יחול יום ההילולא של כ"ק אבי הקדוש זיע"א.
אל תשכח את הדבר ,ויהי רצון שעד מוצאי שבת ,אבותיי הקדושים
ימשיכו להראות את כוחם וזכויותיהם ,ונזכה לשמוע בשורות טובות".
במוצאי שבת הגיע אדון סידני אלחדד להילולא של כ"ק אבא זיע"א
ובשמחה גדולה והתרגשות עצומה סיפר לי שכבר ביום שישי פקחה
חמותו את עיניה ושבה לראות כאחד האדם .והדבר היה לנס ופלא,
כיון שהרופאים לא הותירו לה סיכוי כלשהו לראות ביום מן הימים.
אולם בזכות הצדיקים זיע"א זכתה האישה ,ומאור עיניה שב אליה
כבראשונה.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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גם חושב אני כעת כי אין הדבר תלוי אלא בי .כי אם ישנו חסרון
בקופת הישיבה הרי שזה בגיני ,בגלל חוסר האמונה והבטחון שלי
בה' יתברך ,וכי אני חייב להתגבר על כך ,וכי לא בכדי עצרה הרכבת
לפתע לזמן רב כל כך ,זאת כדי לתקן את מחסורי ולמצוא כוחות
חדשים לילך מחיל אל חיל ,פירוש לילך מאותם כוחות שיש לי עתה
אל חיל אחר – לכוחות אחרים וחדשים.
והנה היצר טוען כנגדי :הנה טרחת בחינם לנסוע מליאון עד לפריז,
והרי סוף החודש מתקרב וכיצד תשלם לאברכי הכולל? מה גם
שחבל על הזמן כעת ההולך לריק – מחשבות זרות כאלה וכדומיהן.
משום כן דווקא עתה נצרך אני מאד לבטחון בה' יתברך כדי להתגבר
על כל המחשבות הללו ,להגביר את בטחוני בה' יתברך כנגד היצר
הרע המנסה להקטין בתוכי את הבטחון ,ואף לכוחות חדשים על
טבעיים מעל לכוחי אני נצרך ,כדי להלחם בעזרתם נגד היצר הרע,
עד שארגיש כי יד ה' לא תקצר ואלפי שלוחים למקום לשלוח ממקום
אחר טובות וברכות באין מחסור.

ואולם ,כבר חלפה שעה מאז נעצרה הרכבת באמצע נסיעתה בשל
תקלה .ואם כן ודאי הוא שהפגישות תתבטלנה ,וכי אז דבר זה ניסיון
גדול הוא עבורי ,שהרי המתנתי זמן רב לפגישות אלו המתבטלות
קרוב לודאי .ואם כן נצרך אני בשעה זו לכוחות הרבה כדי להתגבר
על המחשבות הזרות הבאות למוחי בגין אי בטחון בה' יתברך.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

"דווקא בשעת כתיבת מאמר זה אני שוהה ברכבת שמובילה אותי
מליאון לפריז ,בירת צרפת ,בשל שתי פגישות חשובות ביותר לטובת
מוסדותינו הקדושים בליאון.

ןוחטב


וכך כתב מו"ר בין הדברים:

באחת ההזדמנויות שעשה מו"ר ,רבי דוד פינטו שליט"א את דרכו
ברכבת מליאון לפריז לצורך פגישות חשובות לטובת המוסדות
הקדושים ,נעצרה הרכבת על מקומה והתעכבה למשך זמן רב.
באותה נסיעה עסק מו"ר בכתיבת מאמר תורני על צדקותה של שרה
אימנו שכל חייה תבעה מעצמה להתקדם בעבודת ה'.

חיזוק עצמי בבטחון בה'

שהרי כמו שהסברנו כזאת הייתה צדקותה של שרה אמנו בתביעתה
מעצמה כל חייה ,כשהייתה בת שבע שנים ,כשהייתה בת עשרים
וכשהייתה בת מאה שנה ,תמיד תבעה מעצמה לחיות בכוחות
חדשים בהם תעבוד את ה' יתברך ,ומשום כך חייה שוו לטובה ,כי
חייתה על פי שתי הדרכים אותן הבהרתי במאמר ,וחידשה בעצמה
כוחות זקנים כצעירים.
יהי רצון שה' יתברך יעזור לנו ביתר שאת ויתר עוז לעשות את רצונו,
כפי שהוא דורש מעימנו מכל אחד ואחד ,וכפי תיקון שורש נשמתנו.
אמן כן יהי רצון.

ןוחטב


איברא ,ברוך הוא וברוך שמו ,לאחר סיום כתיבת שורות אלו ,הודו
לה' כי טוב ,באשר הרכבת ממשיכה בנסיעתה .ואולם ,באם יתקיימו
פגישות הערב באם לאו ,הכל בידי שמים והכל מאיתו יתברך שמו,
ואין להרהר אחר מידותיו .שכן הכל נעשה להעמידנו בניסיון ,ועלינו
להתגבר על הניסיון כרצונו יתברך שמו".
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זוהי דרכו של היצר הרע .כאשר הוא מבחין שיהודי
שרוי בהתרוממות הרוח ,מיד הוא מנסה להפילו
ממנה ,ושולח לפתחו ניסיונות שונים .אולם עלינו
להכיר את דרכיו הערמומיות ולהתגונן מפניו למרות
הקושי הגדול ,וכך נזכה לשמר בתוכנו את אותה
התעלות רוחנית שזכינו לה קודם.
(שמירת העיניים)

לעיתים הקב"ה רוצה להראות לאומות העולם שיש
אלוקים בעולם ,ועל כן הוא מראה להם את מופתיו
ביד חזקה .וכיון שהוא חפץ להראות להם גם מיהו
העם הנבחר ,הוא עושה זאת באופן שמרומם אף את
עם ישראל בעיני הגויים.
(קידוש ה')

ביטול תורה
רבי שמעון אומר המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן
זה ומה נאה ניר זה מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו( .אבות ג ,ז)
רבי אלעזר ב"ר צדוק אומר אין אומרים "מרפא" ['אסותא'' ,לבריאות' -
למתעטש בבית המדרש] מפני בטול תורה( .תוספתא שבת פרק ז)
הוא היה אומר מפני מה תלמידי חכמים מתים כשהן קטנים לא מפני שהן
מנאפים ולא מפני שהן גוזלין אלא שפוסקים מדברי תורה ועוסקין בדברי
שיחה ועוד שאין מתחילין במקום שפוסקים( .אבות דרבי נתן נוסחא א כו ,ב)
לא חרבה ירושלים אלא בעוון בטול תורה( .אבות דרבי נתן נוסחא ב פ"ה)
אלו הם יסורין של אהבה  -כל שאין בהן בטול תורה ,שנאמר (תהילים צד ,יב)
"אשרי הגבר אשר תייסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו"( .ברכות ה ,ב)
אין הגשמים נעצרין אלא בשביל ביטול תורה ,שנאמר "בעצלתיים ימך
המקרה" (קהלת י ,יח) בשביל עצלות שהיה בישראל שלא עסקו בתורה.
(תענית ז ,ב)
תנו רבנן ההולך לאיצטדינין [מקום שמנגחין את השור] ולכרקום [מצור
ועושין שם שחוק וליצנות] ,וראה שם את הנחשים [מנחשים ומכשפים]
ואת החברין [לוחשי נחשים] ,בוקיון ומוקיון ומוליון ולוליון ,בלורין סלגורין

[כולן מיני ליצנים הן]  -הרי זה מושב לצים ,ועליהם הכתוב אומר (תהילים א)
'אשרי האיש אשר לא הלך וגו' כי אם בתורת ה' חפצו' ,הא למדת ,שדברים
הללו מביאין את האדם לידי ביטול תורה( .עבודה זרה יח ,ב  -עפ"י רש"י)
ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים ולא ויתר
על עוון בטול תורה( .ירושלמי חגיגה פ"א ה"ז)
ר' יהודה הנשיא אומר בעוון בטול תורה בניו של אדם מתים כשהם קטנים
שנאמר לשווא הכיתי את בניכם מוסר לא לקחו( .ילקוט שמעוני ירמיהו רמז
רסו)
כשם ששכר תלמוד תורה גדול מכל המצוות ,כך עונש המבטל גדול מכל
העבירות( .ספרי דברים עקב)
ובעונש זה בא עמלק ונלחם בהם ,כי בעוון בטול תורה הצרות באות לעולם.
(רבינו בחיי שמות יג)
ללמוד שעה אחת ולהפסיק שעה אחת הוא קיום התוהו ,האפס וההעדר .הרי
זה זורע ושולח עליהם מים לסחפן .עיקר הלימוד הוא התמידי והבלתי נפסק.
בלימוד התמידי הוא סוד הקדושה וזה שעושה תורתו קרעים קרעים אסף
רוח .מן הראוי לחבל תחבולות איך לקנות את התמדת הלימוד ,ולהתפלל על
זה תמיד( .אגרות החזו"א)

ביטול תורה
תמים תהיה עם ה' אלוה-יך
מידי חודש מתקיימת בצרפת דרשה גדולה אשר משתתפים בה
אלפי יהודים מכל רחבי המדינה.

לוטיב
הרות

באחד הזמנים בהם נועדה הדרשה להתקיים ,נערכו שביתות קשות
במגזר הציבורי בצרפת ,ובתוכן שבתה גם התחבורה הציבורית .על
כן חששתי שמא רבים מהיהודים לא יוכלו להגיע לדרשה ,וכבר
חשבתי לדחותה לזמן אחר.
אולם בני ,רבי משה שליט"א יעץ לי שלא לבטל את השיעור ,בטענה
שגם אם רבים לא יצליחו להגיע למקום הדרשה בשל מחסור
בתחבורה הציבורית – חבל על מיעוט היהודים שכן יש באפשרותם
להגיע למקום הדרשה ברכבם הפרטי או ברגל ,ואם יבוטל השיעור
– תמנע מהם שמיעת דברי אלוקים חיים.
טענתו של בני התקבלה על לבי ,וכפי שיעץ לי – השארתי את תאריך
הדרשה ללא שינוי.
כאשר נכנסתי לאולם הדרשה בשעה היעודה שמח לבי בקרבי.
למרות שהתחבורה הציבורית הייתה בשביתה ,הגיע ציבור האנשים
באלפיו והאולם היה מלא מפה לפה .יהודים רבים סיפרו שצעדו
ברגל במשך שעה ,שעתיים ואף יותר ,במסירות נפש עצומה – כל
זאת כדי לזכות לשמוע את דברי התורה!
כשראיתי את האולם המלא הרגשתי שיד ה' בדבר ,כדי ללמד אותי
שכאשר אדם דואג לתורה ותובע את עלבונה ,הקב"ה פועל את
פועלו ודואג לסדר את העניינים על הצד הטוב ביותר.
סיפר לי הרב אלחדד שליט"א ,שהשתתף בכינוס הגדול ,שכאשר
נכנס לאולם לפני מועד ההרצאה – היו באולם שמונה אנשים בלבד.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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האם צודק אני? או שמא טעיתי בתיאורי?" שאלתי.

לשמע התיאור שלי חייך היהודי .ואני המשכתי" :וכאשר יצליחו
השחקנים הצרפתיים להבקיע את השער – קל לדמיין אותך קופץ
מן הכסא ,מריע בשמחה וצועק' :שער! שער! שער!!!'
"ומה תהיה התגובה שלך בכל פעם שהנבחרת הצרפתית תצליח
להבקיע את השער?" המשכתי ושאלתי .היהודי חשב ,ואני השבתי
במקומו" :אני יכול לדמיין לעצמי איך אתה יושב במהלך המשחק
מול המסך הטמא ,המכונה 'טלוויזיה' ,כשכל גופך מתוח .אגלי זיעה
נוזלים על פניך ,כולך מלא חיל ורעדה ושפתותיך לוחשות תפילה
שהאומה הצרפתית לא תפסיד במשחק".
והאיש השיב" :כמובן שצרפת! היא ורק היא ראויה לזכות בגביע
העולמי!"

"איזו מדינה היית רוצה שתנצח במשחק?" שאלתי את היהודי.

בתקופה בה התקיים משחק הכדורגל העולמי בו התמודדה אף
הנבחרת הצרפתית ,פנה אליי יהודי ושאל אותי האם מותר לו לצפות
בטלוויזיה ולראות את מהלך המשחק.

הקב"ה מדקדק עם אוהביו

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לוטיב
הרות

כל כוונותיי בתכנון השיעור היו לשם שמים בלבד ,כדי להרבות את
דבר ה' בעולם .וכשראה הקב"ה את דאגתי לבל יפסידו רבים את
השיעור ,ואת השתדלותי לבל יפסידו גם המעטים את דברי התורה,
השלים את משאלתי ,ולמרות שביתת התחבורה הציבורית דאג
הקב"ה שלא ייגרם ביטול תורה של ההמונים ,וסייע בידם להגיע
למקום הדרשה.

כל זאת בזכות ההשתדלות שנעשתה לעשות את רצון ה' יתברך
בתמימות ובאמונה ,וללא חשבונות אישיים.
אולם לפתע פתאום החל זרם אנשים להגיע ,וכעבור מחצית השעה
היה האולם כולו מלא עד אפס מקום.

חיוכו של היהודי התרחב והוא אמר" :צודק מאד .כך בדיוק יהיה
הדבר".
על כן הוספתי ואמרתי" :מובן שאם תזכה צרפת בגביע העולמי –
אזי שמחתך תהיה כפולה ומכופלת פי כמה וכמה" .והיהודי אמר:
"הלוואי! באמת כך הדבר .לשמחתי ולאושרי לא יהא גבול אם צרפת
תזכה בגביע העולמי".
לפיכך קרבתי פניי אליו וייעצתי לו" :שמע נא ידידי לעצתי .אם אוהב
אתה את הקב"ה – הישמר לך מאד והתרחק ממסך הטלוויזיה! כיון
שהקב"ה מדקדק עם אוהביו כחוט השערה ,ואם יראה את שמחתך
העצומה עם הנבחרת הצרפתית ,לעומת שמחתך המועטת בו
ובתורתו – יבוא לתבוע אותך על כך שלא שמחת באותה עוצמה
בעת לימוד התורה.

לוטיב
הרות

בנוסף יתבע אותך הקב"ה על השעות הארוכות בהן תשב מול מסך
הטלוויזיה ותצפה במשחק ,מתוך ביטול תורה עצום!
על כן ,המעשה הטוב והראוי ביותר עבורך יהיה שתקדיש את זמן
הצפייה בטלוויזיה לעיסוק בתורה הקדושה מתוך שמחה וטוב לבב".

שלא להפסיקם מלימודם
ארע עימי ונזקקתי לעזרתם של שני בחורים מישיבתנו הקדושה
בליאון שבצרפת .באותה העת ישבו השניים בבית המדרש ועסקו
בלימוד התורה הקדושה .כשנכנסתי אל תוך בית המדרש כדי לקרוא
להם וראיתי אותם שקועים בתורה – התחרטתי על רצוני להפסיק
אותם מלימוד התורה ,אולם מצד שני הייתי זקוק להם מאד והיה לי
קשה להחליט האם להפסיקם מלימוד התורה או שמא אניח להם
ללמוד ללא כל הפרעה.
לבסוף החלטתי שלא להפריע להם בלימודם ,ודחיתי את בקשת
הסיוע עד לאחר שהבחורים יסיימו ללמוד.
כחיזוק משמים להחלטתי ,עלו בזכרוני דברי הרמב"ם בהלכות 'בית
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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באחת השנים הוזמנתי לדרוש ברוב עם בבית הכנסת בפריז
שבצרפת .כשהגעתי למקום הופתעתי לראות שרק שלושה אנשים
הגיעו לבית הכנסת ,בניגוד להערכת המארגנים ,שבית הכנסת יהיה
מלא מפה לפה.

ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה

לפיכך לא ניתן לבטל את תינוקות אלו של בית רבן מלימודם ,שכן
העולם מתקיים ועומד מכוח הבל פיהם הטהור כשעוסקים בתורה
הקדושה.

לימוד התורה של ילדי ישראל אהוב ומקובל עד מאד לפני הקב"ה,
כיון שלא חטאו ,ולכן אין בינם לבין הבורא כל מחיצה מפרידה
ומבדילה .מסיבה זו גם בכוח תפילתם לבקוע שערי שמים ,ואפילו
שערים נעולים ביותר ,שכן הבל פיהם זך וטהור ורצוי לפני הבורא
יתברך שמו.

ותשובת הדבר נמצאת בדברי הגמרא" :אמר ריש לקיש משום רבי
יהודה נשיאה ,אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של
בית רבן ...אינו דומה הבל שיש בו חטא ,להבל שאין בו חטא"(שבת
קיט ,ב).

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לוטיב
הרות

ולכאורה הדבר תמוה .עם ישראל מייחל ומצפה שנים כה רבות
לבניית בית המקדש ,מקום השראת השכינה ,ועל פי ההיגיון מרגע
שתינתן הרשות לבנות את בית המקדש – יש להפסיק מלימוד התורה
כל אדם שיכול לסייע במלאכת הבנייה .ומדוע אם כן נפסק להלכה
שאין להפסיק את ילדי ישראל הטהורים מעיסוקם בדברי התורה?
כלומר ,בעזרת ה' יתברך כאשר יחל עם ישראל בבניית בית המקדש,
למרות חובת כל העם כולו ליטול חלק ולסייע במלאכה – אין
להפסיק את לימוד התורה של תינוקות של בית רבן לצורך בניית
המקדש.

הבחירה' (א ,יב)" :הכל חייבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונם אנשים
ונשים כמקדש המדבר ,ואין מבטלין תינוקות של בית רבן לבנין"...

בירור קצר פתר את הפליאה הגדולה .במודעות הפרסום הייתה טעות
בתאריך הכנס ,בטעות פורסם שהדרשה תיערך ביום שלמחרת ,ולא
ביום בו הגעתי לפריז לשאת את דבריי.
כשהבנתי מדוע ציבור האנשים בבית הכנסת כה מועט – חשבתי
לחזור מיד לביתי מבלי למסור את השיעור שהכנתי ,וכפי שפורסם
להגיע שוב למחרת לבית הכנסת כדי למסור את הדרשה בפני קהל
מאזינים גדול יותר.
אולם דברי חז"ל (אבות ב ,טז) "לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה
בן חורין ליבטל ממנה" החזירו אותי לתוככי בית הכנסת ,שם נשאתי
את דרשתי המתוכננת במשך כשעה וחצי בפני שלושה מאזינים
בלבד!

לוטיב
הרות

בלבי הרגשתי שגם אם יהודי אחד בלבד מתוך שלושת האנשים
זכה לחיזוק מדברי התורה שמסרתי – הרי מאמציי לא היו לשווא,
ודרכו של הקב"ה שאינו מקפח שכר כל בריה ובריה .כפי שממשיכה
המשנה באבות (שם) "...ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר
פעולתך".

יבוא ויטול שכרו
באחד הימים בהם עברתי בדרכי סמוך לישיבה הקדושה בליאון
– שמעתי לפתע מחלונות בית המדרש קול צחוק .נכנסתי לאולם
הלימוד כדי לראות מהו מקור הצחוק ,והנה לתדהמתי הרבה ראיתי
יהודי שעומד בין לומדי התורה ומצחיק אותם בסיפורי הומור
ובדיחות ,וכל אלו שיושבים קרוב אליו – מקשיבים לדבריו ,נהנים
מהם וצוחקים בקול רם.
מובן שהדבר הפריע את לימודם של שאר הלומדים בבית המדרש,
וגם הם הפסיקו את לימודם והאזינו לסיפוריו המבדחים של אותו
יהודי.
לא יכולתי לשתוק למול ביזיון התורה וביטולה ,ופניתי להוכיח את
הלומדים על מעשיהם .בדבריי אמרתי להם שזמן הלימוד בבית
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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הצטערתי על כך מאד .כל ימיי אני משתדל לעזור ולסייע לכל יהודי
באשר הוא ,מתוך הארת פנים והשתתפות אמיתית במצבו ,והנה

באחד הימים הייתי טרוד ומתוח בענייני המוסדות .המתח השפיע
עליי לרעה ,ויהודי שפנה אליי בדיוק באותו זמן בבקשה מסוימת
– נענה על ידי בקרירות ובסבר פנים זעוף .לאחר שנרגעתי מעט
מטרדותיי חשבתי לעצמי שלא נהגתי כשורה ולא עניתי ליהודי
באופן הראוי ,וייתכן שהוא נפגע מיחסי הקר כלפיו.
בדידי הווה עובדא בשיחת חולין שיש בה תורה.

שיחת חולין שיש בה תורה

כך סיימתי את דבריי ויצאתי מבית המדרש .השארתי את הלומדים
המבויישים להתחרט על מעשיהם ,ולשוב ללימוד התורה בחשק
ובהתלהבות רבה יותר.

דעו לכם כי גם אם תחזרו בתשובה על ביטול התורה של עצמכם
ותתקנו את אשר פגמתם כלפי עצמכם ,לא תוכלו לעולם לתקן את
עוון ביטול התורה שביטלתם אחרים מהלימוד .וביום הדין תחושו
בושה גדולה וכלימה מה' ,ותצטערו מאד על מעשיכם".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לוטיב
הרות

אחר כך פניתי ללומדים בבית המדרש ואמרתי להם" :מן הסתם
תבואו גם אתם לעתיד לבוא ,ותבקשו ליטול את שכרכם על השעות
המרובות שאתם קובעים ללימוד התורה בכל יום .אולם כאשר
הקב"ה יתבונן ויבדוק האם באותן שעות אכן עסקתם בתורה – הוא
יגלה ויראה את מה שהתרחש בבית המדרש לפני רגעים ספורים,
וישאל אתכם' :האם זוהי קביעות התורה שלכם? לספר בדיחות
בבית המדרש ,לצחוק ולהפריע ליהודים נוספים ללמוד תורה?'
כחיזוק לדבריי הבאתי את דברי הגמרא (ע"ז ב ,א) "לעתיד לבא
מביא הקב"ה ספר תורה ומניחו בחיקו ,ואומר למי שעסק בה יבא
ויטול שכרו".

המדרש מוכרח להיות מוקדש כל כולו אך ורק ללימוד התורה
הקדושה ולא חלילה לדברי הבל וצחוק.

תקלה כזו באה על ידי ויהודי מעם ישראל הצטער בגללי .הדבר לא
נתן לי מנוח ובסיום תפילת מנחה הוספתי תחינה אישית לקב"ה:
"ריבונו של עולם ,אני מתחרט על מה שחטאתי כלפי פלוני .אנא
עזור לי שאצליח לבקש את מחילתו ולפייס את דעתו .ובנוסף אבקש
ממך שאפגוש בו בקלות ובמהירות ,כדי שאוכל לבקש את סליחתו".
לאחר התפילה חיפשתי בעיניי אחר אותו יהודי ,והנה ראיתי אותו
חולף על פניי .מיד ניגשתי אליו ,ובסייעתא דשמיא זכיתי לבקש
ממנו סליחה ומחילה ולפייס אותו על התנהגותי הלא נעימה כלפיו.

לוטיב
הרות

אמנם שיחה זו ששוחחתי עימו ,בה ביקשתי את מחילתו – לא הייתה
שיחה של דברי תורה .אבל ללא ספק היה בה קיום רצון הבורא
שאתפייס עם היהודי ,ועל כן נחשבת גם היא לשיחה של תורה
וקדושה.

קשר בר קיימא לתורה
באחד המועדים נתבקשתי לשאת דרשת יום טוב בבית הכנסת בו
התפללתי .באותו בית כנסת התפלל גם יהודי עשיר שקיים בהידור
את מאמר החכמים "טובל ושרץ בידו" .לדאבון הלב ,למרות שהוא
תומך בלומדי התורה ובעל אמונת חכמים – יהודי זה אינו מהסס
לחלל את השבת ואת המועדים בפרהסיה.
במשך זמן הדרשה הבחנתי בעיניו המביטות בי וראיתי שהוא מקשיב
לכל מילה היוצאת מפי .לאחר הדרשה ניגש אליי היהודי ובנימוס רב
הודה לי על דברי התורה שנשאתי.
אך למרות כל זאת ,הדרשה כנראה לא נכנסה ללבו ולא השפיעה
עליו כלל .שכן בצהרי אותו יום טוב הבחנתי בו נוסע ברכבו לבקר
ידיד ,מתוך חילול המועד ברבים באופן חמור ביותר.
מעשיו המשונים הפליאו אותי מאד .כיצד ייתכן דבר והיפוכו? מצד
אחד ,יהודי זה מגיע לבית הכנסת להתפלל ולשמוע דברי תורה,
ומצד שני ,הוא עובר במפורש על ציוויי התורה הקדושה?!
והתשובה לכך היא שמעשיו הרעים – מקורם בעוון ביטול תורה.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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אמנם במשך כל השנה ,כאשר יהודי מבטל מלימוד התורה שלו,
קירות בית המדרש עצובים .אולם בליל תשעה באב ,חוץ מביטול
התורה של יום תשעה באב ,מורגשים בנוסף גם כל אותם ביטולי
התורה שהיו במשך השנה ,שבגללם עדיין לא נגאלנו .שכן אם אנו
עדיין מתאבלים על חורבנו של בית המקדש ,סימן הוא שעדיין
לא באה על תיקונה הסיבה לחורבן הבית – "על עוזבם את תורתי"
(ירמיהו ט ,יב).

הסיבה לכך היא שהלילה לא עוסקים בתורה ,וקול התורה אינו עולה
מתוך בית המדרש ,ולכן חסרה לו השמחה וההתרוממות של לימוד
התורה .כי רק כאשר קול התורה נשמע בבית המדרש – אזי אפשר
להרגיש שמחה וחדווה במקום".

בליל תשעה באב באחת השנים ,כשיצאתי מבית המדרש לאחר
אמירת הקינות ,פניתי לתלמידים שהיו לצידי ואמרתי להם" :הביטו
על בית המדרש ,וראו כמה הקירות שלו אבלים .במשך השנה אנו
חשים במקום שמחה וחדווה מתוך התרוממות הנפש ,בשל קירות
בית המדרש שספוגים בדברי תורה .אך הלילה ,ליל תשעה באב,
עצוב לשהות כאן ונראה שגם קירות בית המדרש עצובים ואבלים.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תורה תורה חגרי שק

לוטיב
הרות

לפיכך חייב אדם לקשור עצמו כל חייו לתורה .ואל יסתפק במה
שלמד בעבר ,אלא עליו להוסיף ולהגות בתורה כל הימים .וכשיהיה
קשור בדברי התורה – לא תהיינה לו כל ספקות באמונה ובאמיתות
התורה ,ויזכה לקיים את ציוויי ה' יתברך באמת ובתמים.
כל זמן שאדם עסוק בלימוד התורה ללא הפסק – התורה מקשרת
אותו למקור שלו ולשורשיו .אך כאשר האדם בטוח בחכמתו ,וחושב
שאין לו עוד צורך להמשיך ללמוד ולהוסיף תורה ודעת – הרי הוא
מבטל עצמו מלימוד התורה .וכיון שכך ,הוא מגיע לידי ספקות
באמונה ובהשגחת הבורא ,וסופו לחלל שבתות ומועדים.

כי הם חיינו ואורך ימינו
בהיותי בקברו של הבעל שם טוב הקדוש באירופה ,התקשר אליי
אחד מבניי וסיפר לי על תלמיד שלו ,המשתתף בשיעורי התורה
מידי יום ביומו וברוך ה' מתחזק ועולה מחיל אל חיל ,זאת בנוסף
להיותו מתומכי התורה וממחזיקיה.
אך הנה צרה באה על ראשו של אותו תלמיד .בעקבות תלונה
שהגישה אשתו למשטרה על כך שהוא איים על חייה באקדח –
התלמיד נלקח למעצר .בנוסף ,נערך חיפוש בביתו ,במהלכו אכן
נמצא האקדח הטעון שברשותו.

לוטיב
הרות

למרות שלא הייתה כל כוונה אמיתית באיומיו ,והם נאמרו בבדיחות,
מתוך רוח ליצנות ושטות שנכנסה בו – לא ניתן להקל ראש בהאשמה
החמורה ,ועל כן נעצר היהודי ,והוא עתיד לשבת במאסר תקופה
ארוכה וממושכת.
כך סיפר בני שיחי' ,וביקש שאתפלל על תלמידו שיזכה לצאת
ממאסרו במהירות.
מיד נעמדתי בתפילה לבורא העולם וביקשתי" :ריבונו של עולם,

בהיכל ישיבת פונוביז' יחד עם ראשי הישיבה
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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בחסדי ה' ,זכינו בסייעתא דשמיא מרובה להשכין שלום בית בין
האיש לאשתו .שלום בית חזק ואיתן אף יותר משהיה לפני שנלקח
למעצר ,שכן בדבקותו בלימוד התורה נתעלה במדרגתו וזכה להיות
כלי קיבול להשראת שכינת ה' בתוך ביתו.
משום כך נענה הקב"ה לתפילתו וזיכהו לשוב לביתו.

לא עניינו אותו העסקים שלו שנפגעו וגם לא בני משפחתו וילדיו
הקטנים .רק שיעורי התורה שהפסיד עמדו בראש סדר העדיפויות
שלו באותן שעות קשות של המעצר.

מיד כשיצא לחופשי התקשר התלמיד לבני – רבו ומורו ,וסיפר לו
על שחרורו .עוד אמר שבמשך כל זמן מעצרו הוא התפלל תפילה
אחת :שהקב"ה יגאל אותו ממאסרו ,כדי שיוכל לחזור אל שיעורי
התורה הקבועים שלו .שהם החמצן הרוחני בחייו ,ובלעדיהם – חייו
אינם חיים.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לא עברו ימים רבים ,ובני שיחי' בישר לי כי ללא כל סיבה הגיונית
וללא הודעה מוקדמת ,פנה מפקד המשטרה לתלמיד שבמעצר
ואמר לו" :קום צא מן המקום! ופעם הבאה הישמר לך שלא לחזור
על שטות זו!"

לוטיב
הרות

תפילה זו התפללתי לבורא העולם בקברו של הבעל שם טוב הקדוש
ובמספר קברי צדיקים נוספים בהם ביקרתי.

גלוי וידוע לפניך שאם יהודי זה יישאר במאסר בודאי תיגרם לו מכך
ירידה רוחנית עצומה ,שכן מה יעשה הבן ולא יחטא בשעה שהוא
יושב כל היום בתוך חבורת פושעים ורוצחים .כעת ,כשהוא נאלץ
להפסיד את שיעורי התורה בהם הוא רגיל להשתתף – מי יודע מה
יהא על נשמתו?! אנא ,עשה למען תורתך הקדושה והוצא אותו
לחופשי".

בעלי תשובה
ש ָמ ּה ְקט ּורָה (בראשית כה ,א)
ׁה וּ ְׁ
ָהם ַו ּי ִַּקח ִא ָּש
ַוי ֶֹּסף ַא ְבר ָ
חזר ונשא את הגר וקראה קטורה .קרא אברהם שמה קטורה ,על שם
הקטורת כי פרסם לכל שעשתה תשובה ,וכל בעל תשובה נעשים לו הזדונות
כזכויות והזדונות עולים לריח ניחוח כמו הזכויות ,על כן המשילה לקטורת
שהחלבנה שריחו רע עולה לריח ניחוח ככל שאר הבשמים ,וזה דמיון נאות
על חטאי הבעלי תשובה שעולין לריח ניחוח ,וכמו שנאמר (ישעיה מ ,ב) כי
נרצה עוונה .שאחר התשובה גם העוון נרצה ומקובל על כן נקראת קטורה.
(כלי יקר)

ֵח ָלכֶם ֵאת ֵא ִל ּיָה ַה ּנ ִָביא ִל ְפנֵי ּבוֹא יוֹם ה' ַה ּגָדוֹל ו ְַה ּנוֹרָא .ו ְֵה ִׁשיב
ֹׁל ַ
ִה ּנֵה ָאנ ִֹכי ש
לֵב ָאבוֹת ַעל ָּבנִים ְולֵב ָּבנִים ַעל אֲבו ָֹתם (מלאכי ג ,כג-כד)
והוא יזהיר האבות והבנים יחדיו לשוב בכל לב אל השם והשבים ינצלו מיום
המשפט( .רד"ק)

אמר רבי אבהו אמר רב מקום שבעלי תשובה עומדין שם  -צדיקים אינן
עומדין שם( .סנהדרין צט ,א)
דגדול כחן של בעלי תשובה שאין בריה יכולה לעמוד במחיצתם( .רש"י שם)

בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה ,אין שם אלא תשובה.
התשובה מכפרת על כל העבירות ,אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה
באחרונה אין מזכירין לו שום דבר מרשעו שנאמר רשעת הרשע לא יכשל
בה ביום שובו מרשעו( .רמב''ם הלכות תשובה פ"א ה"ג)

ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העוונות
והחטאות שעשה .אין הדבר כן ,אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו
לא חטא מעולם .ולא עוד אלא ששכרו הרבה ,שהרי טעם טעם החטא ופרש
ממנו וכבש יצרו.
אמרו חכמים 'מקום שבעלי תשובה עומדים ,אין צדיקים גמורים יכולים
לעמוד בו' – כלומר ,מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם ,מפני
שהם כובשים יצרם יותר מהם( .שם פ"ז ה"ד)

בעלי תשובה
שלוש השנים הטובות
מעשה היה באישה מניו יורק שחלתה במחלה קשה ומסוכנת .כאשר
נודע לה על מחלתה – באה לפניי וביקשה שאברך אותה בזכות
אבותיי הקדושים זיע"א שתזכה לרפואה שלימה.

ילעב
הבושת

באותו הזמן ,אישה זו לא הקפידה לשמור תורה ומצוות ,על כן
הוריתי לה לשוב בתשובה שלימה ,כי אין כל ספק שמחלתה הקשה
הינה סימן משמים לכך שעליה לחזור בתשובה.
בעומדה לפניי ,ראיתי שהאישה עונדת על אצבעה טבעת גדולה
מאד ,ואמרתי לה שלא תוסיף לענוד טבעת זו משום דרכי צניעות.
האישה קיבלה את דבריי ,הסירה מיד את הטבעת מידה ,ושבה
בתשובה שלימה לאביה שבשמים.
במשך שלוש שנים סבלה האישה ייסורים נוראיים ממחלתה הקשה.
באותן שנים ,בכל פעם שהגעתי לניו יורק – באה האישה לפניי
וביקשה ברכה לרפואה .אך לבסוף המחלה הכריעה אותה והיא
נפטרה לבית עולמה.
דבר פטירתה נודע לי כאשר הגעתי שוב לניו יורק ,ופגשתי את
בעלה .ראיתי עליו שהוא שקוע בעצמו ואף שינה מהרגלו ולא גילח
את זקנו ,כדרכם של אבלים ,ועל כן שאלתי אותו אודות אשתו.
לשמע שאלתי פרץ היהודי בבכי והתקשה לדבר .לבסוף סיפר בעצב
רב שאשתו נפטרה ,וקודם שעצמה את עיניה לנצח היא ביקשה
ממנו שיקרא איתה קריאת שמע ,וכשהבין שהיא מרגישה שהיא
עומדת לעזוב את העולם ,קרא עימה קריאת שמע בכוונה.
לאחר שקראה שמע ואמרה וידוי ,פנתה אליו אשתו ואמרה לו:
"בקשה לי אליך שלאחר מותי תלך לרב פינטו ותגיד לו שמאז
ביקורי הראשון אצלו לפני שלוש שנים – זכיתי להכיר את הקב"ה.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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הסכמתי .הנהג הפעיל את הקלטת ובמשך כל זמן הנסיעה שמענו
את דרשתך הנפלאה ,אשר יועדה לבעלי תשובה .בדבריך הזכרת
מקרה דומה מאד למקרה שלי ,ודברי ההתעוררות שאמרת באותה
דרשה חדרו אט אט ללבי וגרמו לי להרהורי תשובה.

באותם ימים הזדמן לי לנסוע במונית שהנהג בה היה יהודי שומר
תורה ומצוות ,והוא ביקש את רשותי להקשיב תוך כדי הנסיעה
לקלטת של הרצאה ,כיון שהוא אינו יכול לשמוע מוזיקה.
לשמע שאלתי סיפר היהודי את הסיפור הבא" :בעברי ,לפני מספר
שנים הייתי רחוק מאד משמירת תורה ומצוות .אמנם היום אני נראה
בן תורה ואני גם משתדל לכבד את המראה שלי ולקדש שם שמים
בקיום תורה ומצוות ,אך לפני שחזרתי בתשובה לא נראיתי בן תורה
וגם לא התנהגתי כמו בן תורה.

כיון שלא זכרתי את מראה פניו של היהודי ביקשתי ממנו שיזכיר לי
את שמו ,אולם גם לאחר שאמר את שמו – לא הצלחתי לזהות אותו
כלל .על כן שאלתי אותו" :איך ייתכן שאתה אומר שאתה תלמידי,
בשעה שאני אינני מכיר אותך כלל?"
יהודי בן תורה בא לפניי ואמר לי בפנים נרגשות" :רבי דוד ,אתה הרב
שלי! תמיד ביקשתי לזכות לראות אותך פנים אל פנים ,והנה ברוך ה'
זכיתי לכך עכשיו".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

כוחה של קלטת אחת

ילעב
הבושת

אלו היו דברי האישה לפני שנפטרה לעולם שכולו טוב .והחי יתן אל
לבו לשוב בתשובה אמיתית ,לפני שיזרזו אותו לכך מן השמים ,שלא
יזדקק לעזוב את העולם בטרם זמנו .וכיון שאין אנו יודעים מתי יבוא
יומנו עלינו לשוב בכל יום בתשובה ו'אין מזרזין אלא למזורזין'.
ובזכותו הייתה בי אמונה איתנה בקב"ה שאמשיך לחיות .אין לי ספק
שרק בזכות אמונה זו זכיתי לשלוש שנים אלו של חיים ,שהיו השנים
הטובות בחיי ,כיון שחייתי בהן חיים רוחניים .ועל כך אני מודה לו
טרם מותי".

התרגשות פנימית מילאה אותי ,וכשפניתי לרדת מן המונית לאחר
ששילמתי לנהג את שכרו ,ביקשתי ממנו שישאיל לי את הקלטת
המעוררת ששמעתי בנסיעה איתו .לצערי ,הנהג אמר שהוא זקוק
לקלטת כעת ,אך הבטיח במקום זאת לשלוח לי לביתי קלטת דומה.
וכך עשה.
הקלטת הגיעה לביתי ואני האזנתי לה שוב ושוב ,ומתוך כך
שהקשבתי פעמים רבות לקלטת של הרצאת הרב זכיתי לחזור
בתשובה שלימה! ועל כן רואה אני אותך כרבי ומורי".

ילעב
הבושת

צא ולמד כוחה של קלטת אחת ,שבשעה קלה של האזנה במונית
הדליקו דברי התורה שבקלטת את האור בנשמתו של היהודי,
והשיבו אותו לאביו שבשמים.

עלה המוות בחלונו
בעיר ליאון גרה משפחה יהודית בעלת תשובה ,שבעבר הייתה
רחוקה מכל דבר שבקדושה .אבי המשפחה היה מזלזל בדת ,לועג
לתורה ולא הראה פניו בבית הכנסת כלל.
ניתוק זה מהיהדות הפריע מאד לאם המשפחה ,והיא באה לפניי
פעמים רבות בבקשה שאדבר עם בעלה ואנסה להשיב אותו למוטב.
מובן שנעניתי לה ושוחחתי איתו שיחות ארוכות ,אך היהודי כלל לא
התייחס לדברים שאמרתי לו והמשיך ללכת בדרכו הרעה.
כיון שהקב"ה ראה כל זאת – שלח לו משמים מאורע מזעזע ,שגרם
לו לשוב מיד בתשובה שלימה.
למשפחה זו היה בן יקר שהיה מפונק מאד ,הוא הכיר את כל הבלי
העולם הזה ואת כל תאוותיו ,מנעמי העולם ניתנו לו ללא הפסק וכל
מה שביקש – קיבל .כך הלך הבן וגדל כשמוחו ריק ואין לו שום ערך
לחייו ,עד שיום אחד יצא מדעתו לגמרי וברגע של פזיזות וחוסר
שיקול דעת – שם קץ לחייו!
כשראה אבי המשפחה את המוות בתוך ביתו – פחד גדול נכנס בלבו
ועיניו נפקחו להבחין במציאות ה' בעולם .ההבנה שישנו משפט
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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הציון על קבר הצדיק רבי חיים פינטו הגדול זיע"א
במוגאדור שבמרוקו

"אחי היקר גבריאל הי"ו זכה להכיר את כבוד הרב שנתיים לפני שאני
זכיתי לכך .מאז היכרותו של אחי עמך ,הוא החל לשדל אותי לבוא
להכיר את הרב בעצמי ,וכשראה שאינני מזדרז לכך ,הוא לא הפסיק
לשכנע אותי שוב ושוב שאבוא לקבל את ברכתך בזכות אבותיך
הקדושים.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

וכה היה סיפורו:

ילעב
הבושת

אחד מתומכי הישיבה בליאון ,ר' רחמים אלבז הי"ו הינו יהודי חשוב
ויקר העומד לימין הישיבה ומסייע לה בכל עת .כאשר התארחתי
בביתו באחד מחגי הפסח – נהג בי ר' אלבז בכבוד מלכים ממש,
ובהזדמנות זו סיפר לי את סיפורו כיצד הגיע להכיר אותי.

לחיצת היד שהצילה

לאחר המוות ,שבו הנשמה צריכה לתת דין וחשבון על מעשיה
בעולם הזה נכנסה ללבו ,והוא שינה את התנהגותו מקצה לקצה
וזכה לשוב בתשובה שלימה.

האמת היא שהסיבה לכך שנמנעתי מלפגוש את כבוד הרב הייתה
שחששתי שמא תשפיע עליי לשוב בתשובה ותדרוש ממני לקיים
מצוות .וכאשר סירבתי לבוא לפניך – חשתי עצמי מוגן מההשפעה
שלך.
באחת השנים ,כאשר נערכה הילולת הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א
במרוקו ,הייתי במקום של ההילולא מתוקף תפקידי כראש צוות
הביטחון שנתן שרותי אבטחה לאירוע.

ילעב
הבושת

כשאחי גבריאל הי"ו שמע שאני נמצא בקרבת מקום לכבוד הרב –
הוא לחץ עליי להיכנס אליך ולהתברך על ידך .בתחילה ,חשבתי שוב
לסרב מתוך הרגשה שלא חסר לי דבר ועל כן איני זקוק לברכות
הרבנים ,אבל במחשבה שנייה החלטתי לעשות כפי שאחי מצוה
עליי ,ונכנסתי פנימה.
בתוך אולם קבלת הקהל ראיתי אותך מחלק לציבור האנשים כוסיות
יי"ש "לחיים" .ניגשתי אליך ולחצתי את ידך ,אולם אתה – משום
מה אחזת את ידי בכוח רב וחיזקת את אחיזתך בה עוד ועוד ,עד
שהאצבעות שלי נהפכו אדומות וסימן בולט נותר לי מאחיזה זו.
יסלח לי הרב ,אך בשובי הביתה לא הפסקתי ללגלג באוזני אשתי
על הרב שפגשתי ועל התנהגותו המוזרה ,שבמקום ללחוץ את ידי
בנימוס – בחר להחזיק בה בעוצמה רבה עד שזמן ארוך נשאר בה
סימן מהלחיצה.
בבוקר שלמחרת פניתי כהרגלי לחדר האמבטיה להתגלח .לא שמתי
לב לכך שידיי היו רטובות וכשאחזתי במכונת הגילוח החשמלית
הרגשתי פתאום זרם חשמל שעובר בתוך ידי .מכונת הגילוח התפוצצה
וגרמה לקצר חשמלי ,אך למרבה הפלא זרם החשמל המבהיל שהחל
לזרום בגופי – נעצר במקום הסימן שנותר בי מלחיצת ידו של הרב
ביום שלפני ,ולא המשיך לזרום הלאה אל תוך גופי .כך ניצלתי
מההתחשמלות ,וחיי ניצלו ממוות בטוח.
לאחר אירוע זה ברכתי 'ברכת הגומל' ברוב עם .הבנתי שאין אלו
דברים בעלמא ,אלא היה זה איתות משמים עבורי לכך שעליי לשוב
בתשובה .ולמעשה ,לחיצת ידו של הרב היא שהצילה את חיי ,על כן
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.

168

ללמדנו שכאשר יהודי חפץ לעשות תשובה – הקב"ה מסייע בידו

כיון שבתם המשותפת הלכה עימו בדרכו והתגיירה ,הדבר לא מצא
חן בעיני גרושתו הגויה והיא ביקשה להציק ולהפריע לו בחייו .אך
כשהקב"ה ראה את הסבל שהיא מבקשת לגרום לו – הוא שלח לה
משמים מחלה קשה שהכריעה את גופה ,וכך לא נשאר לה כוח
ויכולת להטריד את היהודי ולהפריע לו בדרכו החדשה.
אך בזאת לא תם הסיפור.

אין ספק שהיהודי זכה לסייעתא דשמיא מיוחדת זו ,כיון שמצד
עצמו ביקש לדבוק בה' ,וכיון שכך – כבר לא היה יכול לשוב למצבו
הקודם לחיות עם הגויה וסייעו בידו מן השמים לעזוב את הגויה
בקלות ולהינשא ליהודיה.

משמים סייעו בידו ואשתו הגויה הכירה אדם גוי שמצא חן בעיניה,
יותר מאשר בעלה היהודי ,וכך היהודי היה פנוי להינשא ליהודיה
כשרה כדת משה וישראל.
בתו שנולדה לו מהאישה האתיופית גדלה בינתיים ,וכשהוא החליט
לעזוב את אמה הגויה ,היא הצטרפה אליו בדרכו ,והתגיירה כדת
וכדין.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

באחד הימים כשפגשתי את היהודי הסברתי לו על ייחודיותו של
עם ישראל המובדל מכל העמים והבהרתי לו עד כמה עוון נישואי
התערובת חמור .האיש קיבל את התוכחה ,ולמרות שהיה לו קשה
לוותר על אשתו הגויה – הוא שמע לקול יצרו הטוב ,וכעבור תקופה
בישר לי שעזב את הגויה והוא עומד להינשא לאישה יהודיה.

ילעב
הבושת

הכרתי בעבר יהודי אשר בחר להינשא לאישה גויה ממוצא אתיופי,
ומנישואיו אלו נולדה לו בת.

הבא להיטהר מסייעין בידו

שבתי אליך בשנית והתקרבתי אליך עוד ועוד ,עד שזכיתי לקבל על
עצמי עול תורה ומצוות".

ומסיר מדרכו אבני נגף שונות .הנה היהודי ביקש לעזוב את אשתו
הגויה – וזכה לסיוע משמים לכך .הגויה ביקשה להציק לו – ולא
עלה בידה ,כיון שהקב"ה התערב בעניין והציל אותו ממחשבותיה
הרעות.

העכביש השיב בתשובה
בשנת תש"ס הגיע לפניי יהודי חרדי בלוויית בנו אשר יצא ל"ע
לתרבות רעה .וכל כך התרחק הבן מהיהדות – עד שביקש להינשא
לאישה גויה ר"ל.

ילעב
הבושת

אומנם בן זה התחנך בימי ילדותו ובימי נעוריו בדרך התורה ואף למד
בישיבה קדושה ,אך אנשים רעים השפיעו עליו לרעה וגרמו לו לרדת
לגמרי מהדרך הישרה.
זמן רב לקח לאב לשכנע את הבן שיבוא לפגוש אותי ,ובמהלך אותו
הזמן סיפר לי על הבן החוטא ועל מעשיו ,וביקש את עזרתי בעניין.

אצל מרן הג"ר חיים קנייבסקי שליט"א
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כשהבחנתי בכך פניתי לבחור ואמרתי לו" :האם הוכחה זו מספיקה
לך כדי להכיר במציאות ה' בעולם? לפני שבאת אליי לא ידעתי כלל

הבחור המפוחד החל ללכת לאחוריו מפחד העכביש ,אך ככל שהוא
צעד לאחור – כך הלך העכביש והתקדם לעברו.

כשהבחין הבחור בעכביש שהופיע מולו – נבהל מאד ,פניו החווירו
ופחד נורא אחז בו .גם אני הייתי המום .לא הצלחתי להבין מהיכן
הופיע פתאום העכביש?! ובפרט שהמעשה אירע בימי החורף הקרים,
בהם כמעט ולא מצויים שרצים שכאלו .ובכלל ,כיצד ידע העכביש
להופיע בדיוק בזמן הנכון ,במקום הנכון ,ומול האדם הנכון?!
וההוכחה לא אחרה לבוא .עודנו משוחחים והנה הופיע לפתע עכביש
בחדר .במהירות רבה טיפס העכביש על השולחן ונעמד לפני הבחור.

הבחור שמע ,ואמר שוב" :תוכיח לי את הדברים האלו".

"אם כן" אמרתי" ,דע לך כי גם על העכביש שאתה פוחד ממנו ישנה
השגחה משמים ,וכאשר הוא מופיע לפניך וגורם לך לפחד – דבר זה
אינו קורה באופן מקרי אלא מסובב מלמעלה כאשר אתה חוטא.
הקב"ה טבע בבריאה שהאדם ימשול בבעלי החיים ולא יחוש מהם
פחד ,אולם כאשר האדם חוטא ועושה הרע בעיני ה' – אזי יש בכוחם
של בעלי החיים למשול בו ,והאדם חש מפניהם פחד ומורא".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

"כן" השיב הבחור" ,אני מפחד מעכביש".

חשבתי מעט ולאחר מכן שאלתי אותו" :האם יש יצור בעולם שאתה
פוחד ממנו?"

ילעב
הבושת

"לא .איני מאמין" השיב הבחור ,והוסיף" :אדרבה ,הוכח לי שיש בורא
לעולם".

בניסיון אחרון לעורר את הבחור שאלתי אותו" :האם מאמין אתה
שיש בורא לעולם?"

לבסוף ,לאחר תקופה ארוכה של שכנועים מצד האב ,הסכים הבן
להיפגש איתי .בפגישתנו ניסיתי לדבר על לבו ולחזק אותו באמונה,
אבל כל דיבוריי נפלו על אוזניים אטומות .הבחור לא קיבל את דבריי
ואף צחק ולעג לכל מה שאמרתי לו.

שאתה פוחד מעכבישים ,וברור לך שלא אני הזמנתי את העכביש
לפגישתנו".
הבחור שתק ואני המשכתי" :הבט על העכביש וראה כיצד הוא עוקב
כל הזמן רק אחר התנועות שלך ,ואילו אני איני מעניין אותו בכלל!
ללא ספק עכביש זה הוא הוכחה מצוינת למציאותו של הקב"ה
בעולם ,ולכך הוא שמנהיג את העולם בכל רגע ורגע ,שהנה שלח את
העכביש במיוחד בעבורך ולכן העכביש מתעכב דווקא לידך".

ילעב
הבושת

הבחור ,שהכיר בהוכחה הברורה שנשלחה לו משמים למציאות ה'
בעולם בדמותו של העכביש המאיים ,הבין שהקב"ה מבקש לעורר
אותו לתשובה ,ומיד קיבל על עצמו לשוב בתשובה שלימה.
בהמשך ,עזב את הגויה והפך להיות יהודי ירא ושלם.
לאחר מעשה חשבתי לעצמי שייתכן והקב"ה ברא את העכביש הזה
רק כדי שיגרום לבחור זה לחזור בתשובה .שכן באמת קשה להאמין
שהעכביש הופיע בחדרי במקרה בדיוק בשעה שבה הבחור ביקש
ממני הוכחה למציאות הבורא בעולם .ואם כן ניתן להבין שעכביש
זה נוצר בהשגחה פרטית למטרה המסוימת של החזרת הבחור
בתשובה.
כאשר סיפרתי סיפור זה לראש כולל בצרפת ,המכיר היטב את אביו
של הבחור ,סיפר ראש הכולל" :כדבר הזה התרחש בבני ברק עם
הרה"ג רבי חיים קנייבסקי שליט"א.
הגר"ח שליט"א עסק באחד הימים עם החברותא שלו בסוגיה שדנה
בענייני חגבים ,אילו מהם כשרים למאכל ואילו מהם אסורים למאכל.
תוך כדי הלימוד אמר הגר"ח" :חבל שאין לנו פה חגב שנוכל להתבונן
בו וללמוד ממבנה גופו את הלכות הכשרות השונות".
אך סיים הגר"ח את דבריו והנה לפתע הופיע חגב מעופף מבחוץ
ונחת היישר על גמרתו של הצדיק.
הגר"ח שליט"א והחברותא שהיה עימו הבינו מיד שחגב זה נשלח
אליהם מן השמים ,ועל כן הביטו בו מכל צדדיו ולמדו ממבנה גופו
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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בייאושו הרב מכך שהפך להיות עני מרוד הוא בא לפניי ,וכשישב
אצלי נפתח לבו ודקות ארוכות הוא התייפח בבכי על מצבו הקשה,
ואמר שהוא מצטער על כך שהוא נזקק לכספי הציבור כדי לחיות

באחת השנים בא לפניי יהודי שהיה בעבר איש עסקים מצליח ועשיר
גדול מאד .היו בידיו נכסים לרוב והונו הגדול נאמד בסכום של כמה
מיליארדי דולרים .אולם יום אחד התהפך עליו הגלגל ,הוא הפסיד
את כל כספו הרב ונותר עני וחסר כל.

תורה וגדולה במקום אחד

ממופתים אלו ניתן ללמוד יסוד עצום .הקב"ה ברא את הבריאה
כולה עבור עם ישראל בששת ימי בראשית ,ומאז הוא ממשיך ובורא
ומקיים אותה בכל יום ושולט בה בכל רגע ורגע .וכל יצור שנברא
מטרתו אחת – לשמש את עם ישראל ,לסייעם בלימוד התורה
והמוסר ולהגדיל את שמו יתברך בעולם.

לאחר תקופת מה ,כשנשאל הגר"ח האם סיפור זה אכן ארע עימו
במציאות –אישר הצדיק את הדברים בפני השואלים ואמר שאכן כך
היה" .כה היה סיפורו של ראש הכולל בצרפת.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

ילעב
הבושת

"חבל שלא אמרת זאת קודם ,כאשר החגב היה כאן .היינו מתבוננים
בחגב והעניין היה מתברר לאשורו" אמר לו הגר"ח .אך הנה ,כמו לפי
הזמנה שוב הגיע החגב במעופה ,נכנס אל חדרו של הגר"ח ונעמד
על גמרתו של הצדיק .שוב הבינו הרבנים שחגב זה נשלח אליהם
משמים לצורך לימודם והבנתם ,ושוב התבוננו בו ובררו לעצמם כל
מה שנתקשו בו .לאחר מכן פרש החגב את כנפיו ושב למקום ממנו
בא.

לאחר שעף החגב מן החלון קרא לפתע החברותא" :אוי ,חבל
ששילחנו את החגב ,יש לי עוד דבר אחד שברצוני לברר".
את כל פרטי הדינים הקשורים להלכות הכשרות בחגבים .לאחר מכן
עזבו את החגב לנפשו והניחו לו לעוף כלעומת שבא.

את חיי היומיום ,אך מה יעשה ומכספו הרב – לא נותר דבר! אפילו
לא פיסת לחם!
לאחר שבכה על מצבו הקשה ושפך את מר לבו ,היהודי נרגע ואמר
שדבר נוסף השתנה בו כתוצאה מנפילתו הכלכלית .בזכות כך שאיבד
את נכסיו – זכה לשוב לאביו שבשמים.
כששמעתי את דבריו התפלאתי מאד ושאלתי אותו" :אם מבין אתה
שחזרתך בתשובה היא זכות – מדוע לא חזרת בתשובה לפני נפילתך
הגדולה? אם היית שב בתשובה בהיותך עשיר – היית זוכה לכך
שתתקיימנה בך 'תורה וגדולה במקום אחד'".

ילעב
הבושת

אך היהודי השיב" :כשהייתי עשיר ובעל עסקים נרחבים בכל העולם
– לא היה לי פנאי בשביל הקב"ה .לאחר מכן באה עליי נפילתי
הכלכלית הגדולה ואני גיליתי לתדהמתי שאני ריק מכל נכסיי ואין
לי עסקים שאליהם עליי למהר .כיון שכך חיפשתי לעצמי תעסוקה
אחרת ,בה אמלא את שעותיי הריקות – וכך נכנסתי לבית המדרש,
בו התעורר לבי לשוב בתשובה שלימה לאבי שבשמים".
חיזקתי ועודדתי את היהודי בדרכו החדשה ,והדגשתי בפניו שוב
ושוב את הרווח העצום שהרוויח מאיבוד כספו ורכושו ,שבזכות
הדבר זכה להכיר את בוראו ולקנות לעצמו תורה ומצוות.
כשהיה עשיר – הלך אחר שרירות לבו וחש 'כוחי ועוצם ידי עשה לי
את החיל הזה' ,ומעת שאבד לו אותו חיל – זכה להפנות את כל חילו
לאורייתא וזכויותיו רבות לאין שיעור.
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עצם הדבר שהקב"ה משאיר אותנו חיים ,למרות
שסרנו מהדרך ופשענו כנגדו – חסד זה מהווה עבורנו
הוכחה ברורה לכך שאנו בנים של הקב"ה והוא אוהב
אותנו אהבה עזה .וכשהקב"ה מייסר אותנו מידי פעם
– הוא מבקש לאותת לנו עד כמה הוא רוצה לחדש
את הקשר בינינו ,ועד כמה הוא חפץ שנשוב אליו
בתשובה.
(זרש"ק)

כאשר אדם מבקש מהקב"ה ישועה גדולה – עליו
לשלם על כך ולתת לקב"ה משהו בתמורה.
(זכות מצוה)

ברית מילה
ֲך ַא ֲחר ָ
ׁשר ִּת ְׁש ְמר ּו ֵּבינִי ו ֵּבינֵיכֶם ו ֵּבין ז ְַרע ָ
ֶיך ִה ּמוֹל ָלכֶם ּכָל ָזכָר.
זֹאת ְּב ִר ִיתי ֲא ֶ
ַתכֶם ו ְָהיָה ְלאוֹת ְּב ִרית ֵּבינִי ו ֵּבינֵיכֶם .ו ֶּבן ְׁשמֹנַת י ִָמים
ׂר ָע ְרל ְ
ְמ ְל ֶּתם ֵאת ְּב ַש
ּונ ַ
ׁשר לֹא
ֶסף ִמ ּכֹל ֶּבן ֵנכָר ֲא ֶ
י ִּמוֹל ָלכֶם ּכָל ָזכָר ְלדֹר ֵֹתיכֶם י ְִליד ָּביִת ו ִּמ ְקנַת ּכ ֶ
ִמ ּז ְַרע ָ
ֲך הוּא( .בראשית יז ,י-יב)
ׂר ָע ְרלָתוֹ (ויקרא יב ,ג)
ו ַּב ּיוֹם ַה ְּׁש ִמינִי י ִּמוֹל ְּב ַש

ברית מילה חביבה לפני הקב"ה וכל בריות העולם בין אדם בין בהמה בין
חיות ועופות ורמש כלן מפחדים מישראל שהוא מהול( .מדרש תנחומא
פרשת צו יד)

פילוסופוס שאל את רבי אם חביבה המילה למה לא ניתנה לאדם הראשון,
אמר ליה ...כל מה שנברא בששת ימי בראשית צריך תיקון ,החרדל צריך
למתק ,התורמוס צריך למתק ,החיטין צריכין ליטחן ,אפילו אדם צריך תיקון.
עקילס הגר שאל את רבי אליעזר ,אמר לו הואיל וחביבה היא מילה לפני
הקדוש ברוך הוא מפני מה לא ניתנה בעשרת הדברות ,אמר לו קודם עשרת
הדברות ניתנה דכתיב ושמרתם את בריתי (שמות יט ,ה) זו ברית שבת וברית
מילה( .פסיקתא רבתי פיסקא כג  -י הדברות פ' תליתאה)

"ולא שקרנו בבריתך" זה הוא בריתו של ה' ברוך הוא שנרשם בבשרינו ,שנא'
והיתה בריתי בבשרכם .הא למדנו שכל המשקר בברית מילה כאלו משקר

בה' ברוך הוא ,לפי ששמו של ה' ברוך הוא נרשם בבשרם של ישראל עם
קדושו ,וכל השומר ברית מילה כאלו שמר כל התורה כולה.
בוא וראה ,אברהם אבינו עליו השלום עד שלא נימול לא נקרא תמים .עד
שנימול מה כתיב ביה ,התהלך לפני והיה תמים .ואחר שנימול מה כתיב ביה,
עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי חקותי ותורתי.
הרי לאחר שנימול ושמר את המילה כראוי ,העלה עליו הכתוב כאלו שמר
את התורה כולה .ויצחק אבינו ע"ה כתוב בו ואת בריתי אקים את יצחק,
שהוא ברית המילה ,והעלה עליו הכתוב כאלו שמר את כל התורה כולה .לפי
שהתורה נקראת ברית ,שנא' לוחות האבן לוחות הברית.
בוא וראה ,יוסף הצדיק ,בשביל ששמר ברית מילה ולא טינף אותה באשת
פוטיפר ,זכה לכבוד גדול בעולם הזה ובעולם הבא ,וחתם ה' ברוך הוא שמו
בשמו של יוסף ,שנאמר עדות ביהוסף שמו( .מנורת המאור פרק ו' המצוות
עמוד )471

בברית המילה קיים תרי"ג מצוות ...ברי"ת בגימטריא שש מאות ושתים
עשרה ,וגוף מצות המילה הרי תרי"ג( .תורת המנחה פרשת לך לך דרשה ח)

ברית מילה
שלא ניגע לריק
באחת השנים הוזמנתי להיות סנדק בברית מילה לתינוק יהודי
בבואנוס איירס שבארגנטינה .לשם כך טסנו מלווי ואני מישראל לניו
יורק ,ומשם טסנו לארגנטינה.

תירב
הלימ

כאשר עלינו למטוס בניו יורק בדרכנו לבואנוס איירס ,מזג אויר
היה קר מאד וסוער ,מי הגשמים הציפו את הרחובות ושלגים רבים
נערמו בשדה התעופה .על כן התעכבו כל הטיסות היוצאות משדה
התעופה ,וכיון שגם הטיסה שלנו התעכבה ,נאלצנו להמתין עד
לחידוש הטיסות.
שעות ארוכות ישבנו וחיכינו לפינוי השלגים ,ולאחר שש שעות של
המתנה עלתה בלבי פתאום המחשבה שאולי כל נסיעתנו הארוכה
מישראל לארגנטינה היא לשווא ,אם חלילה נגיע לברית באיחור.
אמנם ידעתי שבני המשפחה ימתינו לי במשך היום כולו עד שאגיע,

בסנדקאות
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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צער פשט בלבי ,אולם ראיתי השגחה מיוחדת מהקב"ה ששמר עליי
לבל תצא תקלה תחת ידי ושלא ייגרם בגללי חילול ה' ח"ו .שאולי
היו האנשים טוענים כנגדי – 'הנה רבי דוד היה הסנדק בברית של
ימים ספורים לאחר מכן נודע לי שהתינוק נפטר לאחר ברית המילה.

באחת הפעמים בהן שהיתי במרוקו בביתו של ר' מרדכי כנפו הי"ו,
הוזמנתי להיות סנדק בברית מילה .מצוה זו אהובה עליי במיוחד,
ואיני מוותר עליה גם כאשר הדבר דורש ממני טרחה מרובה
ומאמצים גדולים .אולם ,באופן בלתי ברור – בברית הזו במרוקו,
כשהוזמנתי להיות סנדק ,ללא סיבה ברורה סרבתי להיענות להזמנה
ולא שמשתי כסנדק בברית המילה.

שלא תצא תקלה תחת ידי

מברית מילה זו למדתי מוסר גדול – הנה לצורך ההשתתפות בברית
המילה מסרנו מלוי ואני את נפשנו והרחקנו כה רבות על פני הגלובוס
מתוך דאגה עצומה להשתתף בברית בזמנה ובמועדה ,אם כן באותו
אופן עלינו למסור את נפשנו בעבור כל מצוה ומצוה שאנו מקיימים
שתיעשה בזמנה ובאופן הראוי ביותר.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

בחסדי ה' הרבים הספקנו להגיע לאולם הברית סמוך לשקיעת
החמה .בזריזות נימול הרך הנולד ואני זכיתי להיות הסנדק שלו.
כשהסתיים האירוע התפללנו תפילת ערבית ,ושבנו לעשות את
דרכנו מבואנוס איירס לניו יורק ומשם חזרה לישראל.

תירב
הלימ

כיון שהעיכוב לא היה בשליטתי ולא יכולתי לעשות מאומה כדי לזרז
את הטיסה ,עשיתי את השתדלותי בעניין והתפללתי לה' בכל לבי
שיעזור לנו ויצליח דרכנו להגיע לברית בזמן.
אבל אם יתקרב זמן שקיעת החמה של היום השמיני להולדת התינוק
ויראו שעדיין אני מתעכב מלהגיע – לא יוכלו עוד לחכות ,וימולו את
הרך הנולד גם ללא נוכחותי באירוע ,וכך אפסיד את המצווה וכל
נסיעתי תהיה לשווא.

התינוק ,ואיך אם כן נפטר התינוק? להיכן נעלמה זכות אבותיו של
הסנדק?!'
אך ברוך ה' שמנע ממני תקלה זו ,ובודאי זכות אבותיי הקדושים
זיע"א היא שעמדה לי לשמור עלי ממכשול ומחילול ה'.

קיום הברית מתוך הכרח

תירב
הלימ

הובא לפניי מקרה של אם יהודיה שלא הסכימה לערוך לבנה הרך
הנולד ברית מילה ,באומרה שבמעשה המילה יש משום האכזריות.
למרות שבעלה הסביר לה על גודל מעלת מצות המילה וניסה לשדל
אותה בדברים ולשכנע אותה שתאפשר לו להכניס את בנו בבריתו
של אברהם אבינו – לא הועילו כל דבריו ,האם עמדה על דעתה
והתנגדה למעשה המילה בכל תוקף ,וכך נותר התינוק היהודי ערל.
כעבור תקופה נתקף התינוק הקטן בחיידק אלים ,והרופא שטיפל בו
קבע שעל מנת לרפא אותו ישנו צורך מיידי להסיר מבשרו את מקום
העורלה! כששמעה זאת האם – הסכימה לדבר מיד ,וכבר לא ראתה
בכך מעשה של אכזריות.
למרבה הצער ,הסרת העורלה לא עזרה לרפא את התינוק ,אך
המעשה הוכיח לאם שכאשר נמנעים מלקיים את המצוות על פי
ציוויי התורה – הקב"ה גורם לקיום המצוות בדרכים אחרות ,הרבה
פחות נעימות.
והחכם ישכיל לקיים את רצון ה' תמיד מתוך אהבה ,ומתוך שמחה
של מצוה ,מבלי לחכות שהקב"ה יאלץ אותו בדרכים כואבות וקשות
לקיים את רצונו.

זה לעומת זה עשה אלוקים
זכות גדולה נפלה בחלקי להיות הסנדק בברית מילה אשר נערכה
באוקראינה לבחור בן י"ח שנים .בנוסף ,התרגשתי לשמוע ששמו של
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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בלבי חשבתי שהיה כדאי לנסוע עד לאוקראינה הרחוקה ,ולו בכדי

כשראיתי את הבחור בן השמונה עשרה שוכב על המיטה ונזהר
מאד בעצמו שלא לנוע ,כמו יצחק אבינו בשעת עקידתו ,אחזה
בי התרגשות גדולה .אין ספק שמעשה זה משמש סנגוריה גדולה
בשמים על כלל ישראל ,שאף בדורנו מוסרים נפשם למען המצוות
באהבה ובחשק רב.

ברית המילה של הבחור
נערכה בחודש אלול ,חודש
הרחמים והסליחות ,וגם בכך ראיתי רמז משמים ,שבודאי הקב"ה
הכניס בזמן ברית המילה התעוררות גדולה לקדושה ולאהבה אליו
יתברך על ידי שמו המרומז בשמו של הבחור הנימול.
אמירת ברכות וקריאת שם לתינוק במילתו

גם הרמב"ם בספרו
"מורה נבוכים" כותב
שהקב"ה נגלה לעם
ישראל בהיותם במצרים
דווקא בשם קדוש זה
"א-ה-י-ה אשר א-ה-
י-ה" (שמות ג ,יד) ,כיון
שהוא שם מציאותי
המורה על היה הווה
ויהיה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תירב
הלימ

מובא בהקדמה לספר "שערי אורה" ששם "א-ה-י-ה" הוא השם
הראשון שהיה לקב"ה
ואחר כך נוספו עליו כל
שאר השמות .וכדוגמת
הענפים היוצאים מן
העץ – כך שאר שמות
הקודש יוצאים משם
קודש זה.

הבחור נקרא ישראל זלמן דוד כשמי .וראיתי רמז יפה בשמו שראשי
תיבותיו :יז"ד עולים בגימטריא כ"א ,כנגד שם "א-ה-י-ה".

לזכות להשתתף בברית מילה מיוחדת זו .הרגשתי שזכיתי בכך
לתוספת התקרבות לה' יתברך ולחיזוק גדול בתורה ובמצוות.
לאחר שהסתיימה הברית המשכתי עם מלוויי במסע לאומן ,לקברו
של הצדיק רבי נחמן מברסלב זיע"א ,שם ביקשנו להתפלל ולשפוך
את לבנו לפני יושב מרומים.
אך לפתע פתאום הופיע מולנו כלב גדול ומאיים ,שהחל לנבוח
ולהתנפל על אנשיי ועליי .ניסינו מיד לגרש אותו מעל פנינו ,חשבנו
שזה לא יהיה דבר פשוט ,אך למרבה הפלא הכלב עזב אותנו מיד
וירד אל הכביש .מספר רגעים חלפו ואופנוע שנסע במהירות עצומה,
פגע בכלב ודרס אותו למוות.

תירב
הלימ

בראותי זאת התפלאתי מאד ושאלתי את עצמי – מה הקב"ה מבקש
לרמוז לנו בעניין זה? מדוע הקב"ה שלח את הכלב המאיים להתנפל
עלינו כאשר אנו מצויים ברגעים של התעלות וקדושה?
והשבתי לעצמי ,שמניין כלב עולה בגימטריא להבדיל כמניין אליהו.
הוא אליהו הנביא אשר נמצא בכל ברית מילה בעם ישראל ,והוא
המזכיר לפני הקב"ה את זכויות העם ,ומשמש כמליץ יושר בשמים
על כל אותם יהודים ששומרים את אות ברית הקודש .ובכוח מצוה
זו אליהו הנביא הזכור לטוב מבטל מעם ישראל את המשטינים
והמקטרגים.
ולהבדיל ,הכלב שמסמל את כוחות הטומאה ,ביחד עם הקליפא –
מנסים בכל עת לקטרג עלינו .כפי שאמר דוד המלך ע"ה" :הצילה
מחרב נפשי מיד כלב יחידתי" (תהילים כב ,כא) .ועוד אמרו חז"ל:
"כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשון הרע ראוי להשליכו
לכלבים" (פסחים קיח ,א) ,וכוונת דבריהם היא לכלבי הסיטרא
אחרא והטומאה שדבקים בדובר הלשון הרע מחמת עוונו.
ועוד אמרו חז"ל" :הנבעלת לעכו"ם קשורה בו ככלב" (זוהר במדבר
רנט) ,לפי שנדבקת בטומאה ובקליפא הקשה .ועוד אמרו בגמרא
(בבא קמא ס ,ב)" :כלבים בוכים – מלאך המוות בא לעיר" ,שהכלב
הוא היחיד שפוגש את מלאך המוות בבואו לעיר ,כי הוא מסמל את
השטן והקליפא הטמאה .לכן ביקש דוד המלך ע"ה והתפלל לה'
שיציל אותו מאותה טומאה ,הני כלבי דחציפי.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.
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תירב
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אולם ברוך ה' כוח הקדושה באליהו הנביא גבר על כוח הטומאה
שמרמז הכלב והכניע אותו ,ולכן הכלב נדרס מיד למוות .כי במקום
שקדושת אליהו נמצאת – טומאת הקליפא לא יכולה להתקיים.
והבן.

כיון שזה לעומת זה עשה האלוקים ,את הקדושה ואת הטומאה.
והדבר רמוז בכך שגמטריית כלב ולהבדיל גמטריית אליהו – שוות.
ומכל אלו הדברים למדתי מוסר גדול – הנה בבוקר זכינו להשתתף
בברית המילה של הבחור שמסר נפשו על קיום המצוה ,ואליהו
הנביא שהוא כוח הקדושה השתתף גם הוא בברית ואנו זכינו לשהות
במחיצתו .לפיכך בא הכלב מכוחה של הטומאה וביקש להפריע לנו
להתעלות מאותה קדושה שזכינו לה בבוקר.

גאווה
שמ ּורֵם (משלי יד ,ג)
ָמים ִּת ְׁ
ׂ ְפ ֵתי ֲחכ ִ
ְּב ִפי ֱאוִיל ח ֶֹטר ַּג ֲאוָה ְו ִש
חוטר גאוה  -גאוה זקופה כמקל( .מצודת דוד)
"בפי אויל"  -האויל הוא המסתפק בחוקי החכמה והנה חוקי החכמה
אין עליהם מופת ולא ידעו על ידי שכל האדם רק מה' המה ,ומי שאינו
מתגאה ולא יהרוס לעבור את גבול שכלו  -שיאמר שבשכלו יוכל להשיג
את הכל ,הוא יכנע לחוקי החוכמה הנתונים מאת האלהים ויאמין בם ולא
יחלוק עליהם .רק האויל בפיו חוטר גאוה ,פיו המדבר תהפוכות  -הפך
דרך החכמה ,כאילו האוולת שלו היא החכמה ,הוא מסבת גאותו ,וגאותו
בולטת מפיו כחטוטרת היוצא מן האילן.
אבל "שפתי חכמים" ,השפתיים מציירים הדיבור החיצוני ,ויבואו אצל
חכמים כשידברו דברי החכמה בשפתיים שמרמזים על הדעת ,רוצה
לומר ששבו אצלם לדעת ,שעל ידי שמאמינים בחוקי החוכמה הם אצלם
כדברים הנודעים בדעת  -זה תשמורם מן הגאוה ,כי יכנעו אל החכמה
העליונה ויאמינו בה ,כי ה' יתן חכמה( .מלבי"ם שם)
וידוע כי מדת השפלות היא בגדר החכמה ,והרשע שקראו "לשון
תהפוכות" יש בו מדת הגאוה כי היא הפכו בכל דבר.
וכשם שהחכמה פריו של צדיק כן הגאוה פריו של רשע ,והוא שאמר
שלמה (משלי יד ,ג) "בפי אויל חטר גאוה ושפתי חכמים תשמורם",
שרש הגאוה בלבו של כסיל והענף הוא בפיו ,כענין (ישעיה יא ,א) "ויצא
חטר מגזע ישי" ,ולא יתכן לענף מבלי שישא פרי ,והפרי הוא דברי הגאוה
והבוז ,כענין (תהילים קכג ,ד) "הלעג השאננים הבוז לגאיונים" .ובא לומר
כי כל כך הכסיל מרגיל עצמו במדת הגאוה בפיו ובלבבו עד שתחזור בו
הגאוה טבעית ,כי כיון שענף הגאוה בפיו דבר ברור הוא שיעשה פרי כי

לא יוכל הכסיל להשמר מזה ,אבל החכמים שפתיהם תשמורם מזה( .רבינו
בחיי דברים פרק לב ,א)

ָקה (משלי טז ,ה)
ֲבת ה' ּכָל ּג ְַב ּה לֵב יָד ְליָד לֹא ִי ּנ ֶ
ּתוֹע ַ

שאלו לחכם מהו הגאות אמר להם שטות שאין בעלה מכיר בה .ונקרא
תועבה שנאמר תועבת ה' כל גבה לב.
ואמר החכם תמה אני מי שעבר במעבר השתן והזרע והדם איך יתגאה.
(אורחות חיים דין מתגאה)

גאווה
הגאווה מקלקלת את השורה
באחת השנים זכיתי לארגן כנס גדול לתושבי העיר ליאון שבצרפת
במטרה להעביר בו מסר חשוב מאד .במהלך הימים שקדמו לכנס
חששתי מאד שמא לבסוף מעט אנשים יגיעו לכנס ,ועוצמת הדברים
תקטן בשל כך.

הוואג


אולם הפתעה גדולה ציפתה לי בעניין .כשנכנסתי לאולם הכנס
נדהמתי לראותו מלא וגדוש באנשים ,הרבה מעבר לכל ציפיותיי,
ולרגע קצר חלפה בי תחושה קלה של גאווה ,שהנה אנשים רבים כל
כך הגיעו למקום כדי לשמוע את דבריי.
כעונש משמים על גאוותי המוקדמת – בבואי לפתוח את פי בפני
הקהל הגדול – נעלמו מראשי כל אותם דברים אשר חשבתי לומר.
מיד חזרתי בתשובה על הגאווה שלי ,התפללתי לה' וקראתי את
הפסוק "ה' מלך גאות לבש" (תהילים צג ,א) ,בו הכרזתי שהכבוד
והגדולה שייכים כולם אך ורק לקב"ה מלך הכבוד ,ורק לו שייכת
הגאווה.
נוסף על כך ,כדי לחוש שפל בעיני עצמי ,פתחתי את הדרשה בדבר
בדחנות קצר שגרם לצחוק בתוך הקהל ,וכך חשתי מבוזה שהנה אני
עומד בפני קהל אנשים גדול ומבדח אותם.
כשעזבו אותי תחושות הכבוד והגאווה שהרגשתי כאשר נכנסתי
לאולם – החזיר הקב"ה לראשי את דברי המוסר ,וזכיתי לשאת
ברבים את הדברים שחשבתי לומר .אך בזאת לא תם הסיפור.
מספר ימים לאחר מכן נזדמן לי לאכול בחברת ידיד .במהלך הארוחה
אכלנו זיתים רבים ,למרות שידוע הדבר שאכילה מרובה של זיתים
– קשה לשכחה.
לאחר הארוחה ,היהודי שסעד עימי היה אמור לדרוש בפני קהל
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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בשומעי זאת שאלתי
את עצמי מדוע
מכונה המקום דווקא
במספר "אפס" ,ולא
במספר "שניים" על
שם שני המגדלים
שהיו בו? והשבתי
שמקום
לעצמי

קריסת מגדלי התאומים בארה"ב לאחר פיגוע טרור

כשעמדתי באתר שמעתי אנשים לצדי המכנים את המקום בשם:
זִ ירֹו"
"גְ ַראּונְ ד
)Ground
(Zero
"אדמת
שפירושו:
האפס".

באחד מביקוריי בניו יורק שבארצות הברית ביקרתי באתר בו היו
בנויים בעבר מגדלי התאומים ,שהיוו את מרכז הסחר העולמי ונפלו
בתאריך כ"ג באלול תשס"א ,ה 11-בספטמבר  ,2001בפעולת טרור
על ידי פגיעה ממטוסים.

אמת מלכנו ,אפס זולתו
משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

זאת למדתי מניסיוני האישי בכנס הגדול בליאון ,בו גאה לבי ונשכחו
ממני דברי התורה שביקשתי לומר ,עד שהסרתי מלבי וממוחי את
אותה גאווה ביודעי ש"הגאווה והגדולה לחי עולמים".

הוואג


אך אני לא הסכמתי עם דבריו ,ואמרתי לו שלפי דעתי לא הזיתים
אשמים בשכחה שלו ,עובדה שגם אני אכלתי מהזיתים ולא נתקפתי
בשכחה ,אלא טוב יעשה אם יתבונן בעצמו ויבדוק שמא נכנס ללבו
הרהור כלשהו של גאווה שהוא זה שגרם לבלבול בדרשתו.
גדול ,אולם לבושתו הגדולה כל ענייני הדרשה שלו התערבבו זה בזה
והוא התקשה למסור אותם בסדר הנכון .היהודי חש בבלבול שלו
ואמר לי ספק בצחוק ספק ברצינות שייתכן והזיתים המרובים שאכל
– הם אלו שגרמו לו לשכוח את דרשתו.

זה נקרא כעת "אפס" על שם שבעבר היו בנויים בו שני הבניינים
הגבוהים ביותר בכל ארצות הברית ,ואילו כעת לא נותר בו כלום.
אפס.
באותו מקום הבחנתי בשלט גדול אשר נכתב בו:
" ,"We Are On Top Of The Worldשפירושו" :אנו נמצאים בפסגת
העולם" .האנשים במקום הסבירו לי ששלט כזה הופיע במסעדה
מפורסמת מאד שהייתה ממוקמת בקומה הגבוהה ביותר של אחד
משני המגדלים.

הוואג


שלט זה הביא אותי למסקנה שאמנם בעלי המסעדה ואיתם ציבור
האנשים שסעדו את לבם במסעדה ,חשבו שהם מצויים בפסגת
העולם ,אך הקב"ה הראה להם ברגע אחד שהם למעשה אפס .כלום.
רק הקב"ה הוא היחיד העומד ברומו של עולם ומנהל אותו בכל עת
ובכל שעה ,ואין זולתו דבר שראוי להיקרא בגאווה" :פסגת העולם".

ענוותנותו של גדול הדור
זכות גדולה נפלה בחלקי לבקר בביתו של מרן הרה"ג רבנו עובדיה
יוסף שליט"א .בזמן ביקורי מרן לא יכול היה להשתמש בידו בשל
חולי שהיה בה ,ובעיניי ממש ראיתי את צערו הגדול על כך שאין הוא
יכול לכתוב את חידושי תורתו.
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עם מרן פוסק הדור הג"ר עובדיה יוסף זצוק"ל

חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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באותם ימים היינו בטוחים שהשאלות שאנחנו מציגים בפני מורנו

אולם לעיתים קרה שאף אחד מהבחורים לא היה מצליח לשכנע את
האחרים בצדקתו ,ולא הגענו לכלל הסכמה ברורה בסוגיית התורה,
במקרה כזה היינו פונים לשאול לדעתו של מורנו ורבנו הגאון רבי
חיים שמואל לופיאן זצוק"ל והיינו מבקשים את דעת התורה שלו
בעניין.

בהיותי בחור צעיר בישיבה ,נהוג היה בין בחורי הישיבה להתנצח
בדברי התורה ולחלוק זה על זה עד אשר אחד מאיתנו היה מצליח
להוכיח בפני הבחורים האחרים שדבריו הם האמיתיים והנכונים.
מנהג זה היה גורם לנו ל"ריתחא דאורייתא" ולהנאה גדולה בלימוד
התורה שכן היינו מאמצים את מוחנו ומחשבתנו להבין את דברי
התורה בעצמנו ,ולהסבירם לאחרים באופן המוצלח ביותר.

צדק צדק תרדוף

אך אין ספק שבקשה זו הייתה מגודל הענווה שבצדיק ומביטולו
העצמי .וודאי רצה מרן ללמד אותנו בענוותנותו הרבה שכל יהודי
החפץ לזכות בתורה ולהתעלות בה – עליו להכניע עצמו ,כפי
שכתוב" :זאת התורה לעולה למנחה ...ולזבח השלמים" (ויקרא ז,
לז) .ודורשים מכך שיהודי ששם עצמו כמנחה – כמתנה ,וכזבח
השלמים העולה על גבי המזבח ,הריהו זוכה להיות "לעולה" ,שזוכה
להתעלות בתורה הקדושה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

הוואג


בקשתו של מרן גרמה לי מבוכה גדולה .מי אני ומה אני שאברך
ברפואה שלימה את מרן שליט"א אשר עוסק בתורה יומם ולילה,
מזכה את הרבים ומנהיג את עדתו ביד רמה?!

בעת פגישתי עימו ביקש ממני מרן שליט"א שאברך אותו שכף ידו
תירפא ,כדי שיוכל להמשיך לכתוב חידושי תורה.
התורה היא כל חייהם של מאורי הדור והצדיקים הגדולים ,כל
רצונם הוא רק לדבוק בה' ולהגות בתורה יומם ולילה ,וכשנוצר קושי
בלימודם – הדבר גורם להם צער רב.

ורבנו הן שאלות קשות ומורכבות שעניינים רבים תלויים בהן ,אולם
להפתעתנו המרובה פעמים רבות ראש הישיבה היה אומר לנו לעיין
היטב בדבריו של רש"י או בדבריו של מפרש אחר ,ואז ניווכח לראות
ששאלותינו אינן שאלות כלל.
ואכן ,לאחר שהיינו שבים למקומותינו ומעיינים בדברי המפרשים
על העניין היינו מגלים כי לא היה כלל מקום לשאלותינו ,וכיון שכך
חשנו פעמים רבות בושה גדולה על שהטרדנו את רבנו בשאלות
מיותרות.

הוואג


שנים רבות לאחר מכן ,כשבגרתי ודעתי נהייתה מיושבת – הרהרתי
בדבר ושאלתי את עצמי :מדוע בזמן שניגשנו לראש הישיבה כדי
שיכריע בעניין שלמדנו נראה היה לנו שהשאלה שבידינו היא שאלה
מצוינת ,ואילו כעבור מספר רגעים ,לאחר עיון קל בדבריו של רש"י
הקדוש ,כפי שאמר לנו ראש הישיבה – השאלה "המצוינת" ששאלנו
נעלמה כלא הייתה ,וכבר לא הבנו איך עלתה בדעתנו שאלה כזו?
ועניתי לעצמי שלעיתים ,כאשר היינו מתנצחים בדברי התורה – לא
היה זה מתוך רצון אמיתי לרדת לשורש האמת ,אלא בלב כל אחד
מאיתנו היה רצון להוכיח לחברותא – "אני צודק" ,כך חשנו חכמים
ומכובדים .אולם כשהחלטנו לגשת לראש הישיבה ולשאול לדעתו
– ביטלנו מעצמינו את תחושות הגאווה וביקשנו לדעת את האמת
לאמיתה.
משום כך כשחזרנו לעיין בדברי רש"י – נעלמה השאלה כלא הייתה,
ונתגלתה לנו האמת לאמיתה ,כי הגאווה והרצון לגדולה מולידים
בעקבותיהם את הספק .וכאשר מסירים את הגאווה – הספק גם הוא
נעלם כלא היה.

הקנאה ,התאווה והכבוד
באחת השנים בא לפניי יהודי ואמר לי באופן החלטי" :רבי דוד ,איני
מעוניין שפלוני יהיה נשיא הקהילה שלנו! אני מוכן לעשות כל מאמץ
ובלבד שפלוני לא ייבחר להיות נשיא הקהילה".
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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ומוסר גדול למדתי גם אני מהעניין ,עד כמה ראוי לאדם לבדוק
בעצמו שמא הנגיעה האישית שלו או כבודו העצמי הם שמובילים
את צעדיו ,וגם כאשר הוא נלחם כביכול למען הציבור – יחשוב
בלבו היטב האם טובת הציבור היא שעומדת לנגד עיניו או שאולי
מעורבים במלחמתו גם רגשות חשיבות עצמיים ושאיפה לגדלות.
ומן השמים יזכה שיסייעו לו לכוון אל האמת.

היהודי השפיל את ראשו והודה בכך שהכבוד שהוא חפץ בו – הוא
זה שהביא אותו למחשבותיו אלו .באותה שעה עלה בראשי מאמר
חז"ל "הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם" (אבות
ד ,כא) .שהנה ,בגלל הכבוד יהודי זה היה מוכן להחריב ח"ו את
הקהילה כולה!

כששמעתי את דבריו אלו קראתי בקול" :אהה! כל מה שאינך מעוניין
בפלוני ,זה בגלל שאתה מבקש לעצמך את תפקידו ואת מעמדו.
וכי איזה מאמץ תעשה? הרי אתה יודע טוב מאד שהוא טוב ממך
ומתאים ממך לתפקיד ,וכל טענותיך כלפיו – הרי הן שטויות והבלים
ונובעות מקנאה ומתאווה לכבוד".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

היהודי הביט בי ושתק ,ולאחר רגעים אחדים אמר" :אם כך ,אני
אעשה מאמץ ואני אהיה הנשיא".

הוואג


"אם כן" ,אמרתי לו "חפש אתה מועמד אחר שיוכל לשמש כנשיא
הקהילה במקום פלוני ,ואז תשוב אליי".
"לא" ,השיב היהודי והמשיך" :אינני רוצה כלל להיות נשיא הקהילה!"

"ומה תרוויח מכך? האם אתה תהיה הנשיא במקומו?" שאלתי אותו.
והיהודי השיב" :כיון שפלוני מביא לקהילה אנשים שאינני מעוניין
שיהיו בקהילה שלנו ,והוא גם מחשיב את עצמו ומתנשא על אחרים".
"מדוע אינך מעוניין שפלוני יהיה נשיא הקהילה?" שאלתי אותו.

גרים
ִיתם ְּב ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם (דברים י ,יט)
ֲה ְב ֶּתם ֶאת ַה ּגֵר ִּכי ג ִֵרים ֱהי ֶ
ַוא ַ

ָתי ָלאֹרַח ֶא ְפ ָּתח (איוב לא ,לב)
ַּבחוּץ לֹא י ִָלין ּגֵר ְּדל ַ

אמר רבי שמעון בן לקיש :חביב הגר לפני הקב"ה מן אותן אוכלוסין שעמדו
על הר סיני ,למה .שכל אותן אוכלוסין אלולי שראו הקולות והלפידים וברקים
וההרים רועשים וקול שופרות לא קבלו עליהם מלכות שמים ,וזה לא ראה
אחד מכולם ובא ומשלים עצמו להקב"ה וקבל עליו עול מלכות שמים יש
חביב מזה( .מדרש תנחומא פרשת לך לך סימן ו)

אברהם אבינו הוא שלימד כל העם והשכילם והודיעם דת האמת וייחודו של
הקב"ה ובעט בעבודה זרה והפר עבודתה והכניס רבים תחת כנפי השכינה
ולימדם והורם וציווה בניו ובני ביתו אחריו לשמור דרך ה' כמו שכתוב בתורה
(בראשית יח ,יט) כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו
דרך ה' וגו'.
לפיכך כל מי שיתגייר עד סוף כל הדורות וכל המייחד שמו של הקב"ה כמו
שהוא כתוב בתורה  -תלמידו של אברהם אבינו ע"ה ובני ביתו הם כולם .והוא
החזיר אותם למוטב כשם שהחזיר את אנשי דורו בפיו ובלימודו כך החזיר כל
העתידים להתגייר בצוואתו שציווה את בניו ואת בני ביתו אחריו.
נמצא אברהם אבינו ע"ה הוא אב לזרעו הכשרים ההולכים בדרכיו ואב
לתלמידיו וכל גר שיתגייר.
ואל יהא יחוסך קל בעיניך! אם אנו מתיחסים לאברהם יצחק ויעקב אתה

מתיחס למי שאמר והיה העולם( .תשובות הרמב"ם סימן רצג – בתשובתו
לעובדיה הגר הנורמנדי שבא בברית ישראל בשנת ד"א תתס"ב .יצויין כי
הרמב"ם פונה אליו שם בכינוי "מרנא ורבנא עובדיה המשכיל המבין")

יש מפרשים דקשין גרים לישראל כספחת לפי שהזהיר הקב''ה עליהם בכ''ד
מקומות שלא להונות אותם ואי אפשר שלא יצערום.
ויש מפרשים לפי שעל ידי הגרים ישראל בגלות כדאמר (פסחים פז ,ב) מפני
מה ישראל מפוזרים בכל ארצות יותר משאר עובדי כוכבים כדי שיתווספו
עליהם גרים.
ורבי אברהם הגר פירש לפי שהגרין בקיאין במצוות ומדקדקין בהם קשים
הם לישראל כספחת ,דמתוך כן הקדוש ברוך הוא מזכיר עונותיהם של
ישראל כשאין עושין רצונו( .תוספות קדושין ע ,ב)

שה ְק ִה ּלַת ַי ֲעקֹב .דרשו רבותינו (מדרש תהילים
ׁ
ׁשה מוֹ ָר ָ
ּתוֹרָה ִצ ּוָה לָנ ּו מֹ ֶ
א) ,שלא אמר מורשה בית יעקב או זרע יעקב .ואמר "קהילת יעקב" לרמז
שיקהילו רבים עליהם ותהיה התורה לעולם מורשה ליעקב ולכל הנקהלים
עליו ,הם הגרים הנלווים על ה' לשרתו ונספחו על בית יעקב ,ונקראו כולם
קהילתו( .רמב"ן דברים לג ,ד)

בל"ו מקומות הזהירה תורה על אהבתו ושלא להונותם בין אונאת ממון בין
אונאת דברים .וגדולה אהבתן וחביבה לפני המקום יותר מאהבתן של ישראל.
משל לשני בני אדם אחד אוהב את המלך והאחד המלך אוהבו ,מי גדול ,אותו
שהמלך אוהבו .נמצא ישראל אוהבים הקב"ה והקב"ה אוהב את הגר שנאמר
"ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה" .על כן מצוה עלינו לאהוב את מי שהמלך
אוהב אותם לפיכך כתיב ואהבתם את הגר( .ספר חסידים סימן קטז)

גרים
הגר שנראה כטרוריסט
בימי האינתיפאדה הראשונה אשר התחוללה בארץ ישראל ,השפיע
המצב הקשה בישראל גם על שאר מדינות העולם אשר סבלו
מהפרעות קשות ומהפגנות חוזרות נגד ישראל ונגד יהודים.

םירג


נוכרי מארצות ערב שהיה בצרפת שמע באותם ימים שבישיבתנו
בצרפת מתקיים שיעור תורה באופן קבוע .נוכרי זה ,שהתעניין
בתורת היהודים החל להגיע לשיעורי התורה ,וכשישב לצד בחורי
הישיבה – הקשיב לקול דברי התורה שנאמרו בהיכל בית המדרש.
מתיקות התורה חדרה לנשמתו וגרמה לו להרהורי תשובה ולרצון
אמיתי להתקרב לריבונו של עולם.
כשהבחינו בו תלמידי הישיבה כשהוא נכנס ויוצא בשערי הישיבה –
חששו ממוצאו הערבי וחשבו שהוא טרוריסט המבקש לפגוע לרעה
בלומדי התורה ,ועל כן גרשו אותו משטח הישיבה והזהירו אותו לבל
יוסיף להגיע למקום.
הנוכרי ,שנפשו דבקה בלימוד התורה ,בא לפניי ובכה על רצונו הגדול
ללמוד תורה ,ואמר שבגלל מראהו הערבי גרשו אותו בני הישיבה
מהמקום והם אינם מאפשרים לו לדבוק בתורה כאשר חשקה נפשו.
הבטתי בפניו של הנוכרי וראיתי שניכרים דברי אמת ,לפיכך יצאתי
איתו אל בחורי הישיבה והוריתי להם לאפשר לו להיכנס לישיבה
ללא כל הפרעה.
במשך מספר שנים התמיד הנוכרי ולמד בישיבתנו הקדושה .ולאחר
שנים אלו שלחתי אותו ללמוד תורה בארץ ישראל ,שם זכה להתגייר
והפך להיות יהודי כשר בעם ישראל .לאחר מכן הוא עבר להתגורר
בברזיל ,ונהיה לתלמיד חכם גדול ,העוסק בתורה הקדושה יומם
ולילה ובקי בכל אוצרות הש"ס.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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הבעל החולה מיהר לעשות כעצת הרופא והתקשר למזכיר שלי כדי

לאחר שפנו לאחד מגדולי הרופאים ,שגם הוא התייאש לבסוף
מלמצוא את התרופה המיוחלת – יעץ להם הרופא לפנות אליי.
מעשה בבני זוג גויים מאמריקה אשר גילו לדאבון הלב שהבעל לקה
בגידול במוחו ,ומצבו הידרדר מאד עד שהוא איבד את הראייה שלו.
בני הזוג לא התייאשו וניסו בכל דרך למצוא מרפא למחלתו ,הם
ביקרו אצל טובי הרופאים והשקיעו כספים מרובים במטרה למצוא
תרופה למחלה ,אולם אפילו טובי המומחים לא מצאו כל תרופה
למחלתו.

התורה כסם מרפא

אשרי האדם שעבר מגדר "גוי" לגדר "יהודי" ,ואשריו ואשרי חלקו
שמרגע שהצטרף לעם ישראל – משקיע הוא את כל זמנו ואת כל
כוחותיו ללימוד התורה מתוך התעלות וקדושה ,ללא הפסק ומבלי
לבטל אפילו רגע אחד להנאות העולם הזה.
כששמעתי את דבריו אלו אמרתי לו" :אשריך וטוב לך .אשריך בעולם
הזה וטוב לך לעולם הבא".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

כששאלתי אותו לפשר הקיצור בדבריו ולפשר רצונו לסיים את
השיחה ,הוא השיב לי שהוא חס על כל רגע ורגע שהוא מתבטל
מלימוד התורה ,והוא ממהר לשוב לבית המדרש להמשיך ללמוד
תורה.

םירג


התמדתו של הגר בלימוד התורה כל כך רבה ,עד שבאחד הימים
כששוחחתי איתו בטלפון וביקשתי לדרוש בשלומו ,הרגשתי שהוא
ממהר לסיים את השיחה איתי ,ונראה היה כאילו הוא אינו מעוניין
לשוחח כלל.
זכיתי להיות מתומכי תורתו ,וכבר למעלה מחמש עשרה שנים אני
שולח לו מידי חודש סכום כסף עבור מחייתו .בטוח אני שסכום כסף
זה הינו הצדקה המובחרת ביותר שאני נותן ,שכן בכך אני מחזיק
אותו ואת תורתו.

להזמין תור ,אולם המזכיר ענה לו שרק בעוד שלושה חודשים יהיה
תור ראשון פנוי להיכנס אליי .החולה ,שחשב שמדובר בפרופסור
גדול ניסה ללחוץ שאקבל אותו מוקדם יותר ואף הציע עבור כך
סכום כסף גדול מאד ,אולם המזכיר לא שינה את דעתו ,ולבסוף
נקבע לו תור לעוד שלושה חודשים.
לאחר שלושה חודשים של המתנה וציפייה הגיעו בני הזוג למקום
בו קיבלתי קהל ,אך התפלאו מאד למראה עיניהם ,כיון שהמקום
אליו הגיעו לא היה נראה כלל כמו מרפאה .מכיון שכבר הגיעו אליי,
החליטו בני הזוג להמתין בסבלנות עד לתורם ואז לברר איתי את
העניין.

םירג


כשהגיע תורם ,נכנסו לחדרי ושאלו אותי" :האם כל האנשים
שממתינים בחוץ חולים?"
"לא ,חס וחלילה" עניתי להם.
בני הזוג הביטו האחד בעיני השני ולאחר מכן אמרו" :אם כך ,כנראה
חלה פה טעות מצערת ,אנחנו קבענו תור לרופא גדול שמסוגל לרפא
את המחלה המאיימת ,וכנראה לא הגענו למקום הנכון".
מיד התקשרו לרופא ששלח אותם אליי וטענו בקול" :להיכן שלחת
אותנו? אין כאן רופא בכלל!"
אך הרופא השיב להם" :נכון .לא שלחתי אתכם לרופא ,שלחתי אתכם
לרב כדי שתבקשו ממנו ברכה לרפואה".
כיון שבני הזוג המתינו לתורם במשך שלושה חודשים ,וכבר טרחו
והגיעו עד אליי ,הם החליטו לנסות את מזלם אצלי .בחושבם – מי
יודע ,אולי יש בכוחותיו לסייע לנו? ועל כן התיישבו וביקשו ברכה.
לא ידעתי מה לומר להם ,ולבסוף ,כמו שאני נוהג במקרים רבים
כאלו החלטתי לנסות לחזק אותם באמונה בה'.
אמרתי להם שעליהם להאמין בקב"ה שהוא בורא העולם והוא
המנהיג את כל הברואים כולם מבריאת העולם ועד ימינו .הקב"ה
הוא שגזר על הבעל את מחלתו הקשה ובכוחו הגדול גם להסיר

195

חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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באחת השנים בא לפניי ר' רחמים אלבז הי"ו שהינו יהודי יקר התומך
רבות במוסדותינו ,וביקש שאתפלל על אשת חברו שחולה במחלה

הגיורת שלא זכתה להתגייר

שלוש שנים לאחר מכן באו לפניי שוב בני הזוג ,הם הזכירו לי את
סיפורם וסיפרו לי על הנס הרפואי הגדול שנעשה לבעל ,שהגידול
נעלם מראשו כאילו לא היה! נוסף על כך הם שימחוני מאד בבשורה
שהם נמצאים בתהליכי גיור מתקדמים ובעזרת ה' בקרוב ממש יזכו
להצטרף לעם היהודי ולקבל עליהם עול תורה ומצוות בשלמות.
כך החלו להתעניין בעמקות בדברי התורה הקדושה ובתרי"ג המצוות
על כל פרטיהן .וראה זה פלא ,ככל שבני הזוג הגויים התעניינו בתורה
וביהדות – כך הלך הגידול ונעלם מראשו של הבעל עד שנתרפא
לגמרי!
לבסוף הגיעו בני הזוג הגויים למסקנה – אנו מחויבים בשבע מצוות
בני נח בלבד ,ואילו העם היהודי מחויב בשש מאות ושלוש עשרה
מצוות ,ומדוע ייגרע חלקנו? מדוע לא נזכה גם אנחנו לקיים את כל
מצוות התורה כולה? מדוע נהיה שונים ופחותים מבני העם היהודי?
אין ספק שטוב יותר לאמץ את התורה כולה ולקיים את כל מצוותיה!

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

םירג


כיון שלא נותרה בידם כל ברירה אחרת – הם החלו להתעניין
במציאות הקב"ה בעולם ,הם למדו על שבע המצוות שנמסרו לבני
נח והן מחייבות גם אותם ,ועוד המשיכו לחקור בענייני היהדות כולה
ולמדו על התורה הקדושה שניתנה לעם ישראל בסיני ועל תרי"ג
המצוות הכתובות בה ,שהעם היהודי ,עם סגולה נצטווה לקיימן.
בנוסף ,הפניתי אותם לספר באנגלית העוסק בענייני אמונה אלו ,ובני
הזוג שהיו המומים מהתרופה המשונה שהצעתי להם לצורך ריפוי
המחלה נפרדו ממני לשלום ויצאו לדרכם.

אותה ממנו בקלות ובמהירות .וכל שעליהם לעשות לצורך העניין
הוא לקיים את שבע המצוות שציווה הקב"ה לבני נח וכאן פירטתי
באוזניהם את שבע המצוות אשר עליהם להקפיד בקיומן.

קשה ונוטה למות .עוד הוסיף ר' אלבז ואמר שאישה זו אינה יהודיה
אך היא נשואה ליהודי ,ועל כן במידה ואסרב לברך אותה – הוא יבין
את סירובי ,ולא יבקש שוב שאברך אותה.
להפתעתו ,הסכמתי לברך את האישה ואמרתי" :אין לי כל מניעה
לברך אישה זו ,כיוון שאיסור נישואי התערובת חל על בעלה היהודי,
והאשמה בנישואים פסולים אלו אינה תלויה בה אלא בבעלה שנשא
נוכריה לאישה .מוכן אני לברך כל אדם המבקש את ברכת זכות
אבותיי ,ללא הבדל אם הוא יהודי או גוי ,שהרי כך מקובלני מאבותיי
הצדיקים זיע"א ,שהעניקו את ברכתם לכל דורש ,גם לכאלו שאינם
בני ברית ולנשיהם ולבניהם איתם".

םירג


אולם למרות זאת התניתי את ברכתי בכך שלא יובן כלל מעצם
הברכה כאילו אני מביע חלילה את הסכמתי והכרתי לנישואיהם
הפסולים ,וכן שלא יפורסם ברבים שהתפללתי על הגויה שתירפא.
לאחר כל זאת הצטרפתי אל ר' אלבז לבית האישה החולה ,שם
ראינו אותה רתוקה למיטתה ואני ברכתי אותה בזכות אבותיי זיע"א
שתזכה להבריא ולצאת בשלום ממחלתה.
האישה התרגשה מאד מברכתי ואמרה" :האמת היא שאני חשה
בתוך לבי שהאמת מצויה בדת היהודית ואני אפילו חוששת למות
כגויה .כבר תקופה ארוכה יש בי רצון אמיתי להתגייר כדת וכדין
ולהצטרף אל העם היהודי ,אבל בעלי היהודי מונע ממני גיור זה ,ולכן
לא התגיירתי עד היום .אולי יוכל הרב להשפיע על בעלי שיסכים
לאפשר לי להתגייר ,וכך אזכה להשלים את בקשתי הישנה".
מיד פניתי לנוכחים בחדר ושאלתי אותם מהו התאריך של אותו יום,
והם השיבו שהתאריך הלועזי הוא ה 1-בספטמבר.
פניתי לבעלה ואמרתי לו שבעזרת ה' אשתו תזכה לרפואה שלימה,
אך עליו מוטלת החובה לדאוג לגייר אותה כדת וכדין.
ואכן ,בחסדי שמים הבריאה האישה ושבה לחיות כאחד האדם.
כעבור שנה ניגש אליי שוב ר' רחמים אלבז הי"ו וביקש ממני שאבוא
לברך את אותה אישה פעם נוספת ,כיון שהמחלה שבה אליה והיא
שוב תלויה בין חיים למוות.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כשראיתי את התלהבותו הגדולה אמרתי לו" :דע לך יקירי שהריקוד
עם ספר התורה הוא יקר ואהוב לפני הקב"ה ,אך הוא אינו העיקר,

שמחתי מאד לקראתו ,וביקשתי לחזק אותו ביהדות שאליה הוא
הצטרף לא מזמן ולצערי קשה היה לו לקיימה ,לפיכך נטלתי בידי
את ספר התורה והנחתי אותו בתוך זרועותיו .להפתעתי הרבה הגר
לא דחה אותי כלל ,אלא החל לנוע בשמחה ולרקוד עם ספר התורה
מתוך התלהבות רבה ודבקות בקדושה.

באחת השנים בחג שמחת תורה ,ביום טוב שני של גלויות ,הבחנתי
בו בבית הכנסת כשבא להשתתף בשמחת התורה.

הכרתי בעבר גר צדק שהתגורר בצרפת .לדאבון הלב לאחר שהתגייר
– נשמתו התקררה מההתלהבות הגדולה שהייתה בו לפני שקיבל
עליו עול מלכות שמים ,והוא זנח את קיום התורה והמצוות.

ריקוד התשובה

ונעשתה בו מידה כנגד מידה .כיון שהוא לא אפשר לאשתו להתגייר
ולמות כיהודיה – אף הוא לא זכה להגיע לקבר ישראל ,ונקבר בבית
הקברות הגויי בטקס נוצרי ,ר"ל.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

אולם בכך לא תם הסיפור .באותה שנה נפטר גם בעלה ,וילדיו קברו
אותו בטקס נוצרי לצד אשתו בחלקה הגויית .ולמרות שבני משפחתו
היהודים התחננו לבניו שיקברו אותו בבית העלמין היהודי ,הבנים
השיבו שמאחר ואביהם לא דאג לגייר את אמם כפי שביקשה –
לפיכך ייקבר לצידה בבית הקברות הנוצרי.

םירג


למרות זאת הגעתי באותו יום לברכה בשנית .היה זה יומיים קודם
תאריך ה 1-בספטמבר ,שנה לאחר שברכתי אותה בברכה הראשונה
ממנה נתרפאה ולאחר מכן שוב חלתה .יומיים אחר כך ,ב1-
בספטמבר ,התבשרתי לצערי שאותה אישה מתה ממחלתה ונקברה
בבית הקברות הנוצרי.

ור' אלבז השיב" :לא ,בעלה לא הסכים שהיא תתגייר".
"האם האישה התגיירה?" שאלתי.

אלא קיום המצוות הכתובות בתורה הקדושה" .ולאחר מכן המשכתי
ופרטתי באוזניו על מעלת וחובת מצות השבת ,שיש לנוח בה מכל
מלאכה ולהישמר מלחללה ח"ו.

םירג


ריקוד בשמחה של מצוה בהכנסת ספר תורה

לאחר החג לא פגשתי בגר במשך תקופה ארוכה ועל כן לא ידעתי
האם מעשיי בבית הכנסת והדברים ששוחחתי עימו השפיעו ולו
במעט עליו ועל מעשיו.
אך בעת שהותי בארץ ישראל זמן מה לאחר מכן בא לפניי הגר,
וכשהתחלתי שוב לדבר עימו ולנסות לשכנע אותו לשמור את השבת
– התברר לי לשמחתי הרבה כי דבריי שנאמרו בחג שמחת התורה –
התיישבו על לבו והוא שומר את השבת בשלמותה ומקיים אותה על
כל פרטיה ודקדוקיה.

רחמנים ,ביישנים וגומלי חסדים
באחת השנים נזדמן לי לפגוש בגר צדק .כשהתעניינתי אצלו מדוע
החליט להתגייר ,סיפר לי הגר את הסיבה לגיוריו:
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כך הגעתי בהמשך הזמן להתגייר ולהצטרף לבני עם היהודי שעליהם
נאמר שהם רחמנים ,ביישנים וגומלי חסדים ,והם מתחסדים לא רק
עם בני עמם אלא גם עם הגויים .זאת הם יונקים ממעשיו של אבי

מעשיו המיוחדים של היהודי הרשימו אותי מאד ,התרגשתי לראות
שישנו עם בעולם המכבד את בני העם האחר ודואג להם בשל היותם
יצירי כפיו של הקב"ה ,וכשראיתי זאת נכנס בי רצון עז להיות חלק
מעם מיוחד זה ,עם ישראל.

כמשכון עבור הלוואתו ,הצעתי ליהודי את התעודות שלי ,אך
להפתעתי הרבה הוא סרב לקחת את תעודותיי ,ואמר שהוא מאמין
לי שכאשר אוכל – אשיב לו את סכום ההלוואה.
כשראיתי שהיהודי מתייחס למצוקה שלי בכבוד ,אמרתי לו שאני
מעדיף ללוות ממנו סכום כסף שאוכל להשיב לו ביום מן הימים.
היהודי שמע ושאל לכמה כסף אני זקוק ,ומבלי לחכות נתן בידי גם
את הסנדוויץ' וגם את סכום הכסף שביקשתי!

לשמע הקריאה שלי היהודי הסתובב לאחור ,הביט בי ואמר" :הו,
ממש עכשיו קניתי לעצמי סנדוויץ' ,קח תאכל אותו אתה .בתאבון".
רצתי אחרי היהודי וקראתי אליו" :הי אדוני ,אין לי מה לאכול ,עזור
לי!"

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

בתחילה חשבתי לעצמי – 'אין מה לבקש מהיהודי נדבה ,בטח הוא
לא ייתן לי כלום' .אך במחשבה שנייה עלה בדעתי – 'מה אפסיד אם
אבקש ממנו עזרה? אלך לנסות את מזלי אצלו'.

םירג


עד שלפתע הבחנתי ביהודי שעבר במקום.

"לפני מספר שנים עברתי תקופה קשה בחיי .כל כספי אבד לי
ונותרתי עני וחסר כל .בייאושי הרב הסתובבתי ברחובות סאן פול
בפריז ,הייתי רעב וצמא ולא היה לי מה לאכול ולשתות .גם כסף
לנסיעה במטרו או ברכבת לא היה לי ולא נותרה בידי כל ברירה אלא
לנסות לבקש מאנשים שעברו במקום שיתנו לי מעט כסף או אוכל,
וכך באמת עשיתי .אך כל אלו שפניתי אליהם בבקשת עזרה הנידו
בראשם והמשיכו בדרכם מבלי להתייחס אליי ואל בקשתי.

האומה ,אברהם אבינו ,שהתחסד עם עובדי עבודה זרה וכך קירב
אותם לבורא העולם עד שהתגיירו".
כך היו דבריו של גר הצדק.
כששמעתי סיפור זה מבעל המעשה בעצמו נתעוררתי לחשוב שהנה
חסד זה שגמל היהודי עם הנוכרי מבלי שיכיר אותו בכלל ,היה ללא
ספק בגלל שהוא חלק מעם ישראל שעליהם נאמר (יבמות עט ,ב)
שנתברכו בשלוש מידות טובות ,רחמנים ,ביישנים וגומלי חסדים.
מעשה נפלא זה גרם לחיבוב העם היהודי בקרב הגוי ,ולפיכך בחר
להיות חלק מאומה גומלת חסדים זו.

םירג


הכנעה וביטול בפני הקב"ה
מעשה בכומר בנו של כומר שהטיף לבני עמו בוקר וערב על הדת
הנוצרית ועל מנהיגיה .אולם בתוך לבו הכומר לא היה שלם עם הדת
הנוצרית אליה היה שייך ,שאלות רבות התעוררו בו על אופן בריאת
העולם ועל מנהיגו ,ולאחר שלא מצא עוד מנוח לנפשו – החליט
הכומר לצאת לחקור ולדרוש בכל הדתות ,ולחפש בכל העולם אחר
האמת האחת והמוחלטת.
כך הסתובב הכומר בעולם עד שמצא את האמת הנצחית בתורת
עם ישראל וגילה כי הקב"ה הוא אדון הבירה והוא מנהיג אותה מימי
בריאת העולם ועד ימינו בכל עת ובכל שעה.
כיון שהכיר שזוהי האמת המוחלטת ואין אחרת ,החליט הכומר
להתגייר ונעשה גר צדק ,ומאז שהפך להיות יהודי מאמין בה'
ובתורתו הוא מגיע מידי תקופה לארצות הברית ,שם הוא דורש בפני
יהודים רבים ומחזק אותם בתורה וביראת שמים ,וכבר זכה להחזיר
רבים וטובים בתשובה.
באחת מדרשותיו אמר גר הצדק למאזיניו את הדברים הבאים:
"דעו לכם כי יש בורא לעולם ולא ייתכן שהעולם הוא הפקר .בעת
היותי כומר התעוררו בלבי שאלות רבות על אופן בריאת העולם ועל
קיומו .חיפשתי בכל הדתות אחר מענה לשאלותיי ,ולבסוף מצאתי
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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דברים אלו שנאמרו מפיו של כומר לשעבר הם מדהימים ,וכל יהודי
צריך ללמוד ממנו דרך חיים ,שכאשר יכניע את עצמו ויהיה עניו
באמת – יזכה להבחין במציאותו של הקב"ה בעולם ,כיון שהביטול
וההכנעה הם המביאים לאמונת ה' ולקניין התורה באופן נצחי.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

כך אמר גר הצדק בדרשתו.

דעו כי עיקר יסוד היהדות הוא להיות נכנע ובטל לפני הקב"ה! כי כדי
להרגיש ולגלות את האמת יש צורך בכניעה עצמית לאמת ולריבונו
של עולם העומד מאחוריה ,רק כך זכיתי אני להכיר את בורא העולם
וכך גיליתי את האמת הנצחית בתורתנו הקדושה".

םירג


אך עדיין אני מתפלא על כך שאני ,גר הצדק הכומר לשעבר ,מלמד
אתכם היהודים את דברי התורה הקדושה ,במקום שאתם ְּתלַ ְמדּו
אותי את תורתכם .והרי איני מחדש כלום בדבריי ,כיון שנוכחותו של
הקב"ה לצדנו היא חיה ומוחשית.
את התשובות האמיתיות רק בתורת עם ישראל .כשהכרתי באמת
– בחרתי להצטרף לעם היהודים ולתורתם ,וכך התגיירתי ויחד עימי
התגיירה גם אשתי תחי' ,וברוך ה' היום אנו זוכים לקיים את דברי
התורה ואת מצוותיה.

הילולא
א"ר אבא בר אבינא מפני מה נסמכה פרשת מיתת מרים לאפר פרה ,אלא
מלמד שכשם שאפר הפרה מכפר כך מיתת הצדיקים מכפרת.
א"ר חייא בר אבא בא' בניסן מתו בניו של אהרן ולמה מזכיר מיתתן ביום
הכפורים ,אלא מלמד שכשם שיום הכפורים מכפר כך מיתתן של צדיקים
מכפרת( .ויקרא רבה אחרי מות פרשה כ סימן יב)

אדרבא יראה מרבותינו ז"ל ששמח יתברך בסילוק הצדיקם כמו שאמרו ז"ל
על פסוק (שה"ש ו ,ב) דודי ירד לגנו וכו' ,וגם בספר הזוהר (כגון האזינו דף
רצא סוע"א) קורא לסלוק הצדיק הילולא( .אלשיך ויקרא פרק טז)

הוא הנודע מספר הזוהר (פרשת ויחי רמח ב) ,כי כשהצדיק נפטר מן העולם
נעשה ייחוד למעלה בין שם המיוחד לשכינה לשם הגדול כשמחת חתן וכלה.
ומרגלא בפומייהו לקרוא לסילוק הצדיק הילולא( .אלשיך ויקרא פרק כה)

שמעתי מפרשים ,נודע כי עצם היום של יום כפור הוא יום רצון ,כי כן קבע
הקדוש ברוך הוא 'אחת בשנה' (ויקרא טז ,לד) ,ועל כן ,עיצומו של יום מכפר
(יומא פה ב) .כן יום מיתת הצדיק הוא יום רצון ,אף שהוא יום אבל למטה,
מכל מקום בישיבה של מעלה הוא יום הילולא ,כמבואר בזוהר (ח"ג דף רצ"א
ע"א) בהילולא דפלוני כו' .ומאחר שהוא גם כן יום רצון ,על כן מכפר גם כן.
(של"ה מסכת תענית פרק תורה אור)

"הילולא"  -הוא לשון יחוד( .דגל מחנה אפרים ויקרא פרשת קדושים)
בפטירת משה כתיב "בעצם היום הזה" (דברים לב ,מח) כמו שמצינו שנקרא
פטירת הצדיק הילולא (מועד קטן כה ,ב) ושמח עליהם [על הצדיקים] ככלה
חדשה .וכמו שנקרא בלשון חז"ל "נח נפשיה"  -שאז הנייחא שלהם ואז יש
תוספות אור .ולכן בפטירת משה רבינו ע"ה בפרט נזכר "עצם היום הזה"
שהיה זריחת אור חזק( .רבי צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק ויקרא לחג
הפסח)
יום זה [ל"ג בעומר] נקרא הילולא דרבי שמעון בן יוחאי מפני שבו ביום
נסתלק .אף שמצינו שקבעו תענית ביום מיתת צדיקים כמו בז' אדר פטירת
משה רבינו ע"ה ,וכן ראש חודש אב דאף שהוא ראש חודש מותר להתענות
בו מפני שהוא יום פטירת אהרן הכהן .ולמה בפטירת רבי שמעון בן יוחאי
עשו יום טוב ,אך מה שקבעו תענית ביום מיתת צדיקים דוקא בצדיקים שהיו
משורש תורה שבכתב ,ומה שמצינו תענית צדיקים במיתת הרוגי מלכות,
הוא מפני שנהרגו ולא מתו על מיטתן .ומשה רבינו ע"ה היה שורש תורה
שבכתב .ורבי עקיבא היה שורש תורה שבעל פה .וביום שנסתלק אז נקבעו
הדברי תורה בלבב ישראל תלמידיו ,ורבי שמעון בן יוחאי היה תלמיד רבי
עקיבא .והיה זה בל"ג בעומר .וביום הסתלקותו נקרא הילולא דרבי שמעון בן
יוחאי דכל ישראל שבדורו קיבלו ונקבע בלבם אז הדברי תורה שלו .ולא יכלו
לקבוע יום הילולא ביום פטירת רבי עקיבא מפני שנהרג .ולכן קבעו ההילולא
ביום פטירת רבי שמעון בן יוחאי שהיה בו תרומות מתרומות מידותיו של
רבי עקיבא ,ומן הסתם נולד רבי שמעון בן יוחאי גם כן ביום זה כמו שהוכיחו
בגמרא (קידושין ל"ח א) ומנין שבז' באדר נולד משה וכו' שהקב"ה יושב
וממלא שנותיהן של צדיקים מיום ליום וכו' .ובכל שנה כשבא יום זה יכול
כל אדם לזכות לפי כוחו להשיג קביעת הדברי תורה שירד ביום זה בתורה
שבעל פה ולכן קבעוהו למועד( .מדברי רבי צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק
ויקרא ל"ג בעומר)

הילולא
מטבע על המצבה
אדון שלמה אסרף ז"ל היה קרוב משפחתו של ר' מרדכי כנפו בעל
הבית שלי במרוקו ,ייבדל לחיים טובים אמן .בכל שנה היה נוהג מר
אסרף להגיע להילולת הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א במרוקו ביחד
עם בני משפחתו ,והיה מעורר שמחה גדולה בקרב הציבור בעת
שהיה מקים קול רעש גדול ,עד שכל המשתתפים היו נסחפים עימו
בהילולא מתוך שמחה ,תפילות ובקשות על קבר הצדיק.

אלוליה


באחת השנים ,יום קודם ההילולא בתו של אדון אסרף בלעה מטבע.
בכל הצילומים שנעשו לילדה המטבע נראה כשהוא תקוע סמוך
לריאות ,דבר המהווה סכנה ממשית לחיי הילדה.
מר אסרף מיהר להתקשר אליי וסיפר לי את אשר ארע עם בתו.
עוד הוסיף ואמר שכיון שהמטבע מונח במקום מסוכן ייעצו להם
הרופאים להטיס את הילדה במהירות לצרפת ,ושם באמצעות ניתוח
יוציאו רופאים מומחים את המטבע מגופה .ומכיון שמדובר בפיקוח
נפש אין כל אפשרות להתעכב ולדחות את הניתוח ,ולכן הוא ובני
משפחתו ייאלצו לבטל את השתתפותם בהילולת הצדיק.
הצטערתי מאד לשמוע את דבריו ואמרתי לו" :הרי כל שנה אתה
מגיע עם בני משפחתך להילולא ואתה גורם שמחה רבה לכלל
המשתתפים .ואיך לא תשתתף השנה בהילולת הצדיק? הרי חסרונך
ימעיט מעוצמת האירוע הקדוש?!"
"וכיצד אוכל לסכן את חייה של בתי?" שאל מר אסרף.
לפיכך אמרתי לו" :בואו לכאן אתה וכל בני משפחתך ,ותראו שהקב"ה
יעזור".
גברת אסרף שמעה את הדברים שאמרתי לבעלה אולם חששה מאד
לחייה של בתה .קשר מיוחד היה לה דווקא עם בת זו שנולדה אחרי
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כשהגיעו יהודים נוספים למקום ,בני המשפחה הנרגשים סיפרו להם
על הנס הגדול שאירע עימם ,שבשעה שלוש לפנות בוקר נעשו

כשהגיעו לקברו של הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א הבחינו לגודל
תדהמתם שעל המצבה מונח בשלווה מטבע זהה במדויק למטבע
שאותו בתם בלעה!!!

בני המשפחה שמחו ללא גבול ומיהרו להגיע להילולא במוגאדור.
בבואם ,לא סיפרו לאיש על תוצאות הצילומים ופנו מיד לבית
העלמין .כיון שהגיעו בשעת בוקר מוקדמת היה שער בית העלמין
עדיין סגור ,ועל כן ביקשו מהשומר שיפתח אותו בפניהם ,בשמחה
רבה נכנסו לבית העלמין והחלו לרקוד בין המצבות.
וכך היה .צילום נוסף נערך לילדה מתוך תקווה קלושה שהמטבע זז
ממקומו ,אך הנה – הפלא ופלא ,המטבע לא נראה בצילום כלל! כיון
שכך ,נערכו לילדה צילומים נוספים ,אולם בכולם לא היה כל זכר
למטבע.

כשראיתי את גודל דאגתם וחרדתם מהמצב המסוכן שבו הם מצויים
אמרתי להם לבסוף" :לכו לערוך לילדה צילום נוסף ואחרון .אם
המטבע עדיין נמצא במקומו – סעו לצרפת ,אך אם המטבע כבר
אינו באותו מקום – הגיעו להילולא במוגאדור".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

בשעה שלוש לפנות בוקר צלצלו אליי בני המשפחה לביתו של
מר כנפו ,שם הייתי באותה העת ,וביקשו שאתן להם רשות לנסוע
לצרפת כעצת הרופאים ובכך להיעדר מהילולת הצדיק.

אלוליה


כיון שביקשתי ממר אסרף שיישאר במרוקו ,פנו בני משפחת אסרף
לכמה בתי חולים שונים במרוקו ,בניסיון לראות האם ניתן לטפל
בילדה מבלי לטוס עימה לצרפת ,ושמא יתחולל לפתע נס והמטבע
יזוז לבד ממקומו המסוכן .אולם בכל הצילומים שנעשו לילדה בבתי
החולים השונים בהם היו – נראה היה כי המטבע תקוע באותו מקום
ולא זז ממנו.

הרבה בנים ,בזכות ברכתו של כ"ק אבא זיע"א ,שברך אותה שתזכה
לבת בתוך שנה ,וברכתו התקיימה ברוך ה' .ועל כן גברת אסרף
חששה להמתין עם ביצוע הניתוח שיכול להביא להצלת ילדתה.

הצילומים שהראו שהמטבע נעלם מגוף הילדה ,ובשעה שש מצאו
את אותו מטבע על קברו של הצדיק!
כשהגעתי למוגאדור הבחנתי כבר ממרחק בשמחתם העצומה של
בני משפחת אסרף אשר סיפרו לי על הנס העצום שארע עימם,
וסיפורם זה גרם לקידוש ה' גדול מאד שכולם ראו בכך את יד
ההשגחה וכוח האמונה.

אלוליה


טיסה פרטית
האנטישמיות
בשל
המתפרצת בצרפת,
יהודים רבים סובלים
מאנשי מס הכנסה
אותם
המאשימים
בהעלמת מס ללא
כל סיבה ,ולאחר
מכן מעמידים אותם
למשפט ,ודינם נגזר
מר אוחיון לבדו במטוס
למאסר בבית הסוהר
מבלי שהיהודים עברו שום עבירה פלילית.
גם מר מוריס אוחיון הי"ו ,יהודי שהכרתי בצרפת ,ישב בבית הסוהר
בפריז בעוון העלמת מס כתוצאה מאותה אנטישמיות ,ואימו הכאובה
באה לפניי פעמים רבות כדי לשפוך את לבה ,לבכות ולבקש שבזכות
אבותיי הקדושים אעורר רחמים על בנה שנמצא בבית הכלא ללא
שחטא כלל.
בחודש אלול תשנ"ט ימים ספורים לפני יום ההילולא של זקני
הקדוש רבי חיים פינטו זיע"א ,באה לפניי אימו שוב כשהיא בוכה על
בנה .ניסיתי לנחם אותה בדברים ולחזק את אמונתה בה' ,אך האם
הכאובה אמרה" :בעוד כמה ימים תתקיים בעזרת ה' הילולת הצדיק
רבי חיים פינטו זיע"א במרוקו .רבים יזכו לעלות על קברו ,ובני גם
הוא רוצה לזכות להגיע לקברו של הצדיק".
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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הבטתי בשעוני ונחרדתי .אין כל ספק שבטיסה זו מר מוריס יחלל
את השבת ר"ל ,על כן אמרתי לאמו" :חלילה לו מלחלל את השבת
הקדושה! אמרי לבנך שימתין לטיסה שתהיה במוצאי שבת או ביום
ראשון .אנחנו נהיה במרוקו גם ביום ראשון בעזרת ה' ,וכך יספיק בנך
להשתתף בהילולת הצדיק".

לאחר נשימה קלה הוסיפה האם ואמרה" :מלבד זאת ,השופט נתן
בידי בני דרכון ליציאה מיידית מצרפת ,ובעוד שלוש שעות ישנה
טיסה מצרפת למרוקו וקיים סיכוי טוב שבני יוכל להצטרף אליה".
שעתיים קודם כניסת השבת התקשרה אליי האם שוב ,אך הפעם
שמחה עצומה נשמעה בקולה .בהתרגשות גדולה סיפרה לי שנעשה
להם נס לא ייאמן .כשעה לאחר שדיברה איתי בטלפון ,השופט קרא
לבנה ושחרר אותו מהכלא – דבר המנוגד לדרך הטבע ,משום שבתי
המשפט בצרפת סגורים בימי שישי.

תוך כדי ההכנות לשבת וליום ההילולא צלצל הטלפון שברשותי ועל
הקו הייתה אימו של מר אוחיון מצרפת שהשמיעה באוזניי שוב את
צערה על כך שהבן שלה עדיין אסור בבית הסוהר והוא לא ישתתף
השנה בהילולת הצדיק .שוב עודדתי אותה ואמרתי לה שעדיין לא
עלינו לקבר ,ושתתפלל לקב"ה שהוא כל יכול ותבקש ממנו שיוציא
את בנה ממאסרו .לאחר מכן הוספתי ואמרתי לה שאם יתחולל נס
ובנה יצא לחופשי – שתתקשר מיד לבשר לי על כך ,ואילו בנה –
שימהר מיד במוצאי שבת להצטרף אלינו למרוקו.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

ביום שישי ,יום קודם ההילולא ,היינו מלוויי ואני בבית מלון במרוקו.

אלוליה


אימו של מר אוחיון המשיכה עוד להתעקש על רצונו המיידי של בנה
לעלות לקבר הצדיק ,וכיון שמספר שיחות טלפון נוספות המתינו לי
שאענה להן – הייתי קצר רוח ,ולבסוף הבטחתי לה – "הקב"ה יעזור
ובנך יזכה להגיע ביום ההילולא לקבר!"

בשומעי זאת אמרתי לה" :אל תדאגי ,בעזרת ה' כשיצא בנך מבית
הסוהר – הוא יזכה לעלות לקברו של הצדיק" .אך האם התעקשה
שבנה רוצה כבר כעת לעלות לקבר הצדיק .לפיכך אמרתי שוב:
"בעזרת ה' כשיצא בנך ממאסרו – הוא יעלה לקבר".

וכך היה.
ביום ראשון הגיע מר מוריס הי"ו למרוקו ובידו תמונה בה הוא מצולם
בתוך מטוס שכל מושביו ריקים ,והוא הנוסע היחיד בו.
כששאלתי אותו לפשרה של תמונה מוזרה זו ,סיפר לי מר אוחיון על
ההשגחה המופלאה שלא עזבה אותו מרגע שיצא משערי הכלא ועד
שהגיע להילולא במרוקו:
"ביום שישי ,מיד עם שחרורי המפליא מבית הסוהר ,פניתי לרכוש
כרטיס טיסה למרוקו כדי שאספיק להשתתף בהילולת הצדיק.

אלוליה


במשרדי חברת הנסיעות אמרה לי הפקידה שישנה טיסה שאמורה
לצאת למרוקו מנמל התעופה "שארל דה גול" ביום ראשון בשעה
שש בבוקר ,ויש בה מקום פנוי .מובן שרכשתי מיד כרטיס לטיסה זו,
ופניתי לערוך את השבת עם בני משפחתי.
ביום ראשון ,כשהגעתי לשדה התעופה וכרטיס הטיסה בידי – לא
מצאו הפקידות במחשב כל זכר לטיסה שאמורה לצאת למרוקו
בשעה זו .נוסף על כך הפקידות אמרו שהטיסות היוצאות למרוקו
– אינן יוצאות מנמל התעופה "שארל דה גול" ,אלא מנמל התעופה
"אורלי".
כיון שהיה בידי כרטיס טיסה שהוכיח שקניתי מקום בטיסה היוצאת
למרוקו בשעה שש בבוקר של אותו היום מנמל התעופה "שארל דה
גול" ,הוזעק מנהל החברה למקום ,אולי הוא יצליח להבין את מקור
התקלה.
לאחר ברור נרחב במחשבי החברה התברר שאכן ישנה טיסה
היוצאת בשעה שש למרוקו ,אך זהו מטוס ריק שנוסע להביא נוסעים
ממרוקו לצרפת ,ועל כן נוסעים עימו רק שני טייסים ,ללא אנשי
צוות וללא שרות של אוכל ושתייה כמקובל בזמן הטיסות.
איש לא הבין כיצד ארעה טעות זו בה הופיעה הטיסה ביום שישי
במערך הטיסות המשווקות לציבור ,כיון שטיסה זו לא אמורה הייתה
להופיע בכלל במשרדי חברת הנסיעות .ובאמת ביום ראשון לא
הוזכרה טיסה זו כלל בין הטיסות המשווקות לקהל הרחב.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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אך איש מהמאזינים לא העז לומר למו"ר דבר .הוחלט להמתין עד

היהודים שהאזינו לדרשה ושמעו את דבריו המופלאים של מו"ר על
קבר יוסף הצדיק שבארץ ישראל התפלאו מאד למשמע הדברים,
ותמהו :מדוע בחר מו"ר לדבר ביום גדול זה ,יום ראש השנה ,דווקא
על קבר יוסף הצדיק? ומדוע מצא לנכון לספר על פורענות שתבוא
על ישראל במקום?

מו"ר שמר את דבר החלום בלבו במשך מספר ימים וביום הראשון
של ראש השנה סיפר את תמצית האירועים בדרשתו.
באחת השנים בהן נערכה הילולת הצדיק ר' חיים פינטו זיע"א הגדול
במרוקו ,חלם מו"ר חלום .בחלומו נודעו לו מספר פרטים על ארץ
ישראל ועל אירועים שונים שעתידים להתרחש בה בימים שלאחר
מכן.

חלום יוסף

בסיפור השגחה זה זכה מר אוחיון להגדיל את שם ה' בקרב
המשתתפים בהילולא ,שהנה ראו כולם כיצד הקב"ה השגיח עליו
באופן פרטי בעת שחרורו והצלתו המופלאה ,ועד שהגיע להילולת
הצדיק ר' חיים פינטו זיע"א במרוקו.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

עד כאן היה סיפורו המפליא של מר מוריס אוחיון.

אלוליה


כדי להוכיח שסיפורי זה אמיתי – ביקשתי מאחד הטייסים שיצלם
אותי יחיד על רקע המטוס הריק .והנה התמונה לפניך!"
כיון שהתחננתי למנהל החברה שיסכים לאפשר לי באופן מיוחד
להצטרף לטיסה זו בשל הדחיפות שלי להגיע למרוקו מוקדם ככל
האפשר – הסכים המנהל לבקשתי לפנים משורת הדין ,אך הודיע לי
שאהיה הנוסע היחיד במטוס כולו ,ולא אקבל אוכל ושתייה כמקובל
במשך זמן הטיסה .כמובן שהסכמתי לתנאים אלו וכך זכיתי להגיע
למרוקו.

לאחר צאת החג ואז לברר מה עלה בגורל קברו של יוסף הצדיק
במהלך החג.
במוצאי החג הקדוש החלו להגיע השמועות הרעות אודות תקיפת
הערבים את מתחם הקבר על מתפלליו ביום ראש השנה.
כשנודע היקף הפגיעה ביהודים בארץ ישראל – הבינו ציבור האנשים
כי מו"ר זכה וגילו לו דברים אלו טרם זמנם ,על מנת שיעורר את
העם לתשובה ,ובדברי התורה שלו יפעיל במרומים את יוסף הצדיק
כדי שיגן על עם ישראל מפני אויביהם.

אלוליה


שבת במקום אחר
באחת השנים חלה הילולת זקני הקדוש רבי חיים פינטו זיע"א ביום
ראשון .כיון שכך שבתנו את השבת שקדמה ליום ההילולא – בעיר
מוגאדור שבמרוקו .השבת שחווינו הייתה מיוחדת מאד ,האווירה
הייתה קדושה ומרוממת והשפיעה לטובה על כל היהודים שהגיעו
למקום ונטלו בה חלק.
אחד מהיהודים שתכנן להשתתף בהילולת הצדיק ביום ראשון –
החליט משום מה שלא לשבות עם כל הציבור הקדוש במוגאדור,
ובמהלך השבת שהה בעיר מרקש שבמרוקו .לדאבון הלב יצרו הרע
פיתה אותו לשחק במשך כל השבת במשחקי הימורים ,והוא הפסיד
בהימוריו מאות אלפי דולרים.
ביום ראשון הצטרף אלינו יהודי זה להילולא במוגאדור כשראשו
מורכן ועיניו כבויות מרוב צער ועגמת נפש על רוב הפסדיו.
לו היה היהודי חוגג איתנו את יום השבת בסמוך לקבר הצדיק – הרי
היה זוכה להתעלות מאוירת השבת הקדושה והמרוממת ,וגם כספו
ורכושו היו מתברכים .אולם הוא בחר לצערנו להיות הרחק ממקום
הצדיק וממקור הקדושה ועל כן יצרו הרע גבר עליו וכך עלה בגורלו.

211

חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כשהסתיים ביקורם בארץ הקודש – שבו בני הזוג לביתם שבניו
יורק ,ולאחר מנוחה קלה ארזו שוב את המזוודות שלהם ונסעו ביחד
עם בתם להילולת הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א במרוקו ,במטרה
להתפלל לקב"ה שבתם תזכה למצוא זווג הגון במהרה ,בזכות הצדיק
זיע"א הטמון במקום .בנוסף ,הם ביקשו מהקב"ה רמז כלשהו לכך
שתפילתם התקבלה בשמים.

מנהל המלון ששמע את
תלונתה ,עלה בעצמו
מסירת שיעור לכולל אורות חיים ומשה באשדוד מקבר
הצדיק רבי חיים פינטו הגדול זיע"א
לחפש בחדר אחר
החפצים האבודים ,אך גם
הוא לא מצא דבר ,לפיכך הציע לגברת בן מוחה פיצוי כספי על
גניבת חפציה וביקש שלא תפרסם את הדבר כדי שלא לגרום נזק
לשמו הטוב של בית המלון.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

אלוליה


הגברת ז'ורז'ט אלקיים תחי' ,קרובת משפחתי ,סיפרה לי על משפחת
בן מוחה מהעיר ניו
יורק שבארצות הברית,
שבאחת הפעמים בהן
ביקרו בארץ הקודש –
שהו בבית מלון בעיר
חיפה .במהלך שהותם
במלון הבחינה לפתע
שהמצלמה
האישה
היקרה שלה וכן זוג
נעליים מיוחדות שהיו
לה – נעלמו כלא
היו .לאחר חיפושים
רבים בהם לא נמצאו
האבידות – פנתה
האישה להנהלת המלון
והתלוננה על הגניבה.

שלוש אבידות ופתרון זהה

בית המלון במרוקו בו התאכסנה משפחת בן מוחה נמצא לא רחוק
מקברו של הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א ,ומיד כשנכנסו בני הזוג
לחדרם שבבית המלון הם נתקפו בהלם .זוג הנעליים והמצלמה
שאבדו להם בארץ הקודש – היו מונחים בשלווה בפתח החדר!
נדהמים מהמציאה הבינו בני הזוג שזכות הצדיק רבי חיים פינטו
זיע"א היא שעמדה להם למצוא את אבידותיהם באופן פלאי כל כך.
דבר הנס התפרסם במהירות רבה בקרב כל באי ההילולא ,ובעת
שסיפרו לי על הנס הזה עמד לצידי בחור בשם מיכאל מרציאנו הי"ו.
בחור זה למד בישיבת פונוביז' בבני ברק ,וזכה לשמש בקודש במשך
תקופה אצל רשכבה"ג מרן הרב שך זצוק"ל .כשמיכאל שמע כמוני
את הסיפור – הוא לא הסתיר את צחוקו מהסיפור ,והטיל ספק רב
בנכונות הדברים ,ואמר" :איך יתכן שהאישה איבדה את הנעליים
והמצלמה בישראל ומצאה אותן במרוקו?" ולא הסכים להאמין
לסיפור כלל.

אלוליה


חבריו שהיו עימו אמרו לו שאין זה נעים כלל שהם – שלא למדו
בישיבות קדושות – מאמינים לסיפור ,ואילו הוא – שחונך על ברכי
התורה והאמונה מאז שנולד – מתקשה להאמין לדברים .אך מיכאל
עמד על שלו וסרב להאמין לדברים.
כאשר שמעתי את דבריו וראיתי שהוא אינו מאמין לסיפור –
חששתי שמא חוסר האמונה שלו יגרום לקרירות באמונה בלב
האנשים שטרחו ובאו להשתטח ולהתפלל על קברו של הצדיק ,והרי
כל מטרתם של הפוקדים את קברי הצדיקים ביום ההילולא היא
להתחזק באמונה בכוחם של הצדיקים שעבדו את הקב"ה בלב שלם,
וידוע הדבר ש"צדיק גוזר והקב"ה מקיים".
לפיכך פניתי אל הבחור ,הוכחתי אותו על הספקות שלו וגערתי בו
על דיבוריו חסרי האמונה ,עד שלבסוף הוא ביקש את סליחתי ואת
סליחת הצדיק זיע"א.
בשבת בבוקר בזמן תפילת השחרית ,נשמעו לפתע צעקות רמות
מכיוונו של מיכאל מרציאנו הי"ו .כשמיהרנו לכיוונו ראינו אותו רועד
כולו ופניו חיוורות .כשנרגע מעט הוא אמר שמן השמים הוכיחו לו
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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הגברת אלקיים במקצועה עומדת בקשרי מסחר עם ארמון המלוכה
בעיר ראבאט שבמרוקו ומספקת להם שירותים שונים .באותה

דבר זה היה משונה מאד בעיניה ,משום שעד עתה איש לא העז
לגנוב צעיפים ונרות שהונחו על הציון הקדוש והם תמיד נותרו על
מקומם כפי שהיו בשעה שהניחו אותם ,על כן הגב' אלקיים מיהרה
לחפש אחריהם באזור הקבר .אך הנרות והצעיפים נעלמו כלא היו
ולא נותר מהם כל זכר.
הגברת אלקיים תחי' ,קרובת משפחתי ,קנתה במרוקו שלושה
צעיפים ומספר נרות והניחה אותם על קבר הצדיק .למרבה הפלא,
לאחר שהניחה את הצעיפים והנרות – היא הבחינה לפתע שהם
נעלמו ממקומם.

אך בזאת לא תם הסיפור .מן השמים סובבו לי לשמוע על מקרה נוסף,
דומה למקרה זה בהתרחשות שלו ,שארע גם הוא ביום ההילולא:
ותוך כדי דבריו הרים מיכאל את סידורו האבוד אל על והראה לכל
הנוכחים במקום את ההשגחה הפלאית שנעשתה עימו כדי ללמד
אותו על כוחם העצום של הצדיקים בשינוי הטבע.
זוהי הפעם הראשונה שאני מבקר במרוקו ,מעולם לא השתתפתי
בהילולת הצדיק ואיני מכיר כאן איש ,ואין כל דרך הגיונית לכך
שהסידור שלי יגיע לכאן מארץ ישראל!"

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לשם סקרנות פתחתי את הסידור ,והנה מה אני רואה? את שמי
הרשום בכתב יד בתוך הסידור ,בדיוק כפי שנרשם בסידור שאבד לי!

אלוליה


"לפני שלוש שנים איבדתי בארץ ישראל סידור תפילה שהיה יקר
ללבי מאד ,צער רב ועוגמת נפש נגרמו לי מאובדן הסידור ,והיה לי
קשה להשלים עם כך שלא אמצא אותו לעולם .כעת ,כשסיימתי את
תפילת שמונה עשרה הבחנתי לפתע על השולחן בסידור שכריכתו
החיצונית מוכרת לי מאד ,ובלבי חשבתי' :כזה סידור היה לי ,והלך
לאיבוד'.
שאין לזלזל בכוחם ובזכותם של הצדיקים! וכך סיפר לכל הציבור
שהיה במקום:

תקופה ,כשהגיעה לארמון המלוכה לצורך עסקה מסוימת ,הזמינו
אותה השומרים להיכנס פנימה לאחד החדרים שבתוך הארמון,
למרות שעד אותו יום מעולם לא נהגו להכניס אותה פנימה.
כשנכנסה הגב' אלקיים לארמון ,היא הבחינה לפתע בצעיפים ובנרות
שהניחה לא מזמן על ציון הצדיק במוגאדור! ונראה היה כאילו הם
מחכים ומצפים לה שתבוא ותיקח אותם מן הארמון.
והרי זהו פלא גדול :איך הגיעו החפצים לארמון המלוכה?

אלוליה


אלא מן השמים סובבו שניווכח בשלושה מקרים אלו של אבידות,
הזהים באופן מפליא בפתרונם – כדי שניקח לקח ומוסר ונתחזק
באמונת החכמים זיע"א שבכוח זכויותיהם המרובות הם מסוגלים
לשנות את הטבע.

החלום התגשם במלואו
במשך שנים רבות היה ביתו של הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א בעיר
אסווירא שבמרוקו זקוק לשיפוץ נרחב ,בשל היותו ישן וסדוק .בשנת
תשס"ח נערכו במקום שיפוץ וחיזוק כללי שעלותם הסתכמה בסכום
כסף גדול מאד הקרוב למאה וחמישים אלף דולר .כיון שהשיפוץ
הושלם לפני חודש אלול ,הוחלט לערוך את הילולת הצדיק בכ"ו
באלול בבית המשופץ ,ולשלב בכך גם את חנוכת הבית.
לאחר הזמנת הטיסות עבור האורחים ,וסידור מקומות הלינה בבתי
המלון ,שכל אלו עלו סכום כסף עצום – נכנס ללבי חשש שמא
האירוע המתוכנן לבסוף לא יצא לפועל ,משום שבאותה תקופה
שררה שנאה קשה בין הערבים ליהודים בארץ ישראל עד כדי
מלחמה ,ושנאה זו גרמה להתגברות האנטישמיות בכל העולם בכלל,
ובארצות ערב בפרט.
בשל כך התקשרתי לידידיי במרוקו שוב ושוב כדי לברר מהו מצב
האנטישמיות באזור ,אך הם הרגיעו אותי שברוך ה' המצב רגוע
ושקט ואני יכול להסיר דאגה מלבי.
למרות דבריהם לא הייתי רגוע כלל והמשכתי לחשוש ולדאוג – האם
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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הילולת זקני הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א חלה כאמור בתאריך כ"ו
אלול ,מספר ימים לפני ראש השנה .ימים בהם אנו זקוקים במיוחד
לשגרירים נאמנים שימליצו טוב בעדנו ויוציאו אותנו זכאים בדין .על
כן נערכו ברחובות מרוקו תפילות וסליחות וקולות השופר הדהדו
למרחקים.

רחובות העיר היו מלאים באלפי חיילים אשר אבטחו את האירוע
ושמרו לבל יאונה ליהודים כל רע ,וכך התקיים בימינו מאמר הפסוק
– "ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר" (אסתר ח ,טז).
גם מלך מרוקו ירום הודו מוחמד השישי ,ה' ישמור אותו ואת
משפחתו הרוממה ויאריך ימי ממלכתו ,סייע לנו רבות כשנתן לנו
אישורים רבים כיד המלך לכל מה שביקשנו ,ופתח בפנינו דלתות
רבות.

בחנוכת הבית שערכנו ביום ההילולא השתתף גם ראש העיר
אסווירא ,ה' יאריך ימיו ושנותיו ,ועוד אנשי שררה נוספים כיבדו את
האירוע בנוכחותם.
אך ישועת ה' כהרף עין ,בשבוע שלפני ההילולא – החלו הטלפונים
לצלצל במשרדינו ,ובקשות הציבור המרובות להזמין מקומות בבתי
המלון במרוקו התקבלו ללא הפסק ,עד שבתי המלון היו מלאים
לגמרי.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

כך המשכנו לעקוב בדאגה אחר המצב הבטחוני בעולם ,אך ככל
שהימים הלכו והתקרבו למועד ההילולא שנאת היהודים רק התגברה.
בשל כך המארגנים ואני התחלנו לחשוב שמא גם לנו לא מומלץ
לנסוע להילולא ,ואולי בכלל כדאי לבטל השנה את כל האירוע כולו.

אלוליה


תאריך ההילולא התקרב .מעט מאד אנשים התקשרו להזמין חדרים
בבתי המלון במרוקו ,ואנחנו הבנו שהשנה כנראה לא תתקיים
הילולא ברוב עם אלא באופן מצומצם.
אך ידידיי במרוקו שבו והרגיעו אותי שאני יכול לעשות זאת בלב
שלם וללא חשש כלל.
זהו מעשה נכון להביא למרוקו כאלף יהודים ,או שמא מעשה זה
מהווה סכנת חיים ופיקוח נפש?!

תושבי מרוקו רבים שאינם יהודים באו גם הם להשתתף בהילולת
הצדיק ,וביקשו ברכה וישועה לצרכיהם הפרטיים מתוך אמונה בקב"ה
ובכוח התפילות אליו ,ודבר זה גרם לקידוש ה' גדול ,כמאמר הפסוק:
"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" (דברים כח ,י).
בסעודת ההילולא ,בשעה של התרוממות הנפש ,קם ר' דוד לוב ז"ל,
יהודי יקר שהיה מתושבי המקום ,וסיפר:
"לפני שלושה שבועות
אמרתי לאשתי תחי' שלפי
דעתי השנה הילולת הצדיק
תבוטל ,בגלל המלחמה
והמצב הקשה השורר בארץ
הקודש .אך אשתי ביטלה את
דבריי ,ובאמונתה התמימה
אמרה שרצונו של ה' יתברך
הוא זה שיקבע האם תתקיים
ההילולא או שתבוטל ,ולא
המצב הקשה בארץ ישראל
הוא זה שיכריע.

אלוליה


באותו לילה חלמתי חלום.
בחלומי ראיתי כיצד נערכת
מר דוד לוב ע"ה
סעודת ההילולא וחנוכת הבית
בביתו של הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א ,ובהילולא שבחלומי נטלו
חלק הסבא הקדוש רבי חיים פינטו זיע"א והצדיק רבי משה אהרון
פינטו זיע"א ,ויחד איתם יבלחט"א רבי דוד פינטו שליט"א ובנו
החשוב רבי רפאל פינטו שליט"א.
בתוך חלומי הבחנתי לפתע שחסרה מזוזה בפתח הבית ,ועל כן
שאלתי את הנוכחים בהילולא' :היכן המזוזה?' והם השיבו לי' :הנכד,
רבי דוד פינטו שליט"א יבוא עם בנו ויקבע את המזוזה' .זה היה
חלומי.
למחרת בבוקר כשסיפרתי לאשתי תחי' את סיפור החלום היא טענה
באוזניי שבוודאי יש בחלום זה אות וסימן משמים לכך שההילולא
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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אלא על כך אמר שלמה המלך ,החכם מכל אדם" :טוב ללכת אל בית
אבל מלכת אל בית משתה באשר הוא סוף כל האדם והחי ייתן אל
לבו" (קהלת ז ,ב) .כלומר ,מבית האבל ניתן לקחת מוסר רב והכרה

אך איזו מתנה ניתן להביא לאישה שנפטרה? הרי כעת כבר לא חסר
לה דבר?
ומנהג יפה הוא שהמוזמנים לחתונה מביאים מתנות לבעלי השמחה.

באחת השנים השתתפתי באזכרה שנערכה לאישה שנפטרה ל"ע
בגיל צעיר ,באזכרה נשאתי דברים ואמרתי לנוכחים" :כידוע ,הגענו
כולנו להילולא של האישה שנפטרה .המילה הילולא היא מלשון
חתונה .כשם שבחתונה החתן והכלה מתאחדים ,כך גם בעת הפטירה
נפשו של האדם ורוחו מתאחדות עם השכינה.

הילולא כחתונה

במקום נכח מדען ישראלי שהינו גם צלם ,והוא טען שמימיו לא
ראה כדבר הזה שבתמונות שמצולמות במצלמה רגילה נראית דמות
מיוחדת בתוך התמונות .ויהי הדבר לפלא עצום ומיוחד בעיני כל
רואיו.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

כשעלינו במוצאי שבת לקברו של סבי הצדיק זיע"א פגשנו במקום
אנשים שהחזיקו בידם תמונות שצולמו יומיים קודם בהילולא
ובחנוכת הבית ,וכבר הספיקו לפתחן .להפתעתנו ולתמיהתנו
המרובות היבחנו שברקע התמונות נראתה כמין דמותו של הצדיק
רבי חיים פינטו זיע"א.

אלוליה


כששמעתי את סיפורו התרגשתי מאד ,כיון שבתחילה חשבנו שבני
רבי רפאל שליט"א לא יוכל להגיע להילולא ,אך משמים סובבו את
הדברים כך שהוא כן יגיע וישתתף עימנו בהילולת הצדיק ובקביעת
המזוזה בפתח הבית ,וכך חלומו של ר' לוב התגשם במלואו.
כה היה סיפורו המדהים של ר' דוד לוב ז"ל.
תתקיים כמתוכנן ,ומורנו רבי דוד פינטו שליט"א יקבע את המזוזה
החסרה ,וכך אכן היה!"

אמיתית על תכלית האדם בעולם ,בשונה מהחתונה שהמוזמנים
יוצאים ממנה בלי כלום.
המתנה הטובה ביותר שניתן להעניק לנשמת הנפטרת היא שכל
אחד וכל אחת מן הנוכחים בהילולא יקבלו על עצמם להתחזק
במצוה מסוימת .הקפדה זו במצוה תעמוד לזכותה של האישה
שנפטרה ותביא לעילוי נשמתה בעולם העליון".

אלוליה


שמי הוא 'פינטו'
המעשה הבא ארע באמצע שנות השמונים ,אך רק בתקופה האחרונה
הותר לפרסם אותו.
בהילולת הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א במרוקו סיפר בעל המעשה
את סיפור הדברים באוזניהם של אלפי אנשים שהשתתפו בהילולא,
וגרם בכך להתרגשות עצומה בקרב כלל הציבור ולקידוש ה' גדול.
לפני שנים רבות היה בעל המעשה שוטר במקצועו ,והוא היה מעורב
בפעולה של מעקב סודי אחרי עבריין שהיה מוכר למשטרה כפושע.
באופן בלתי צפוי גילה העבריין שאיש משטרה יהודי עוקב אחריו

הילולת הצדיק רבי חיים פינטו הגדול זיע"א על קברו
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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אך למרות התרחשותם המופלאה של הדברים לבו של השוטר נקף
אותו על כך שאולי קיללתו היא זו שהובילה למותו של העבריין .אך
אני הרגעתי אותו ואמרתי לו שמן השמים סייעו בידו שלא הוא זה
שהרג את אויבו ,אלא האויב הרג את עצמו בגלל המריבה עם אשתו,
וזאת על פי מה שהוא כתב במפורש במכתב שהשאיר לפני שירה
בעצמו למוות.

סיפור זה עורר אותי להתפעלות עצומה .הנה אותו עבריין שאיים על
השוטר מצא את מותו המוקדם באופן משונה ,ויותר מכך – דווקא
שוטר זה הגיע ראשון לזירת ההתאבדות ,כדי שיראה בעיניו את
הדבר!

השוטר התכופף לארץ כדי לוודא מקרוב שהוא אכן מזהה את
העבריין ,והעבריין – שהבחין בו והכיר אותו ממריבתם בעבר –
סימן לו שגם הוא מזהה אותו ומכיר בכך שהצדק עם השוטר שטען
שהעבריין עוד ימצא את מותו לפניו.
כשנכנס לדירה הבחין לתדהמתו באותו עבריין ששנים ספורות קודם
לכן איים על חייו כשהוא מוטל על הרצפה גוסס לאחר שירה בעצמו
בעקבות מריבה קשה עם אשתו.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

מספר שנים חלפו .באחד הימים כשהיה השוטר בתפקיד הוא קיבל
קריאה במכשיר הקשר שבידו ,שבדירה פלונית ברחוב פלוני נשמעו
יריות ,ועל כן כל ניידת משטרה שנמצאת באזור חייבת מיד לפרוץ
לדירה ולברר מהו פשר היריות .כיון שהוא היה באותו הזמן סמוך
מאד למקום האירוע ,הוא מיהר לפרוץ לדירה המדוברת.

אלוליה


כיון שכך ,השוטר פנה לעבריין ואמר לו" :שמי הוא 'פינטו' ,ולמרות
שאיני צאצא של שושלת משפחת פינטו הידועה והמפורסמת ,מכל
מקום אני מאמין בזכותו של הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א שתגן
בעדי ושתשמור אותי מכל רע .ימים יגידו מי מבינינו ימות טרם זמנו,
ועוד נראה מי מאיתנו הוא הצודק".

ומריבה קשה פרצה ביניהם ,עד שהדברים הגיעו לידי כך שהעבריין
איים על השוטר שהוא יתנקש בחייו ויהרוג אותו.

ולפיכך העבריין הוא האשם היחידי בהתאבדותו ,ואל לו לחשוש
שהדבר נעשה בשלו.

תרומה מתוך חלום
אדון מרציאנו הי"ו מפריז ,הנוהג בכל עת להרים את תרומתו בעין
יפה לצורך החזקת מוסדות התורה סיפר לי שבליל הילולת סבי
הקדוש רבי חיים פינטו זיע"א ,ניגלה אליו הצדיק בחלום ואמר
לו" :לא די בכך שכבר זמן רב לא ביקרת את נכדי ,עוד מעז אתה
להשתתף בהילולת הצדיק לטובת המוסדות ,כאשר כל מנה עולה
כחמישים יורו? ואתה – אכלת לשובע חינם ,ולא זו בלבד שלא
שילמת על מנתך ,אלא גם יצאת מן המקום מבלי לתרום ולו סכום
כלשהו למוסדות הקדושים!"

אלוליה


ואחר דברים אלו הורה לו הצדיק" :לך לנכדי רבי דוד הנמצא כעת
במקום פלוני ומוסר שם שיעורי תורה ,הרם תרומה הגונה והמשך
לסייע לו במפעל חייו".
כשהתעורר אדון מרציאנו משנתו ונזכר בחלומו ,מחשבתו הראשונה
הייתה שחלום שווא הוא זה ,אך במחשבה שנייה החליט להתקשר
לידידו ולברר האם נכון הדבר שאני נמצא במקום פלוני כפי שנאמר
לו בחלום .וכשברר את הדבר – גילה להפתעתו שהדבר נכון.
מיד מיהר מר מרציאנו לקיים את הוראת הצדיק ,והצטרף לשיעור
שמסרתי באותה העת לעילוי נשמתה הטהורה של אישה פלונית
שהלכה לעולמה ,ולאחר השיעור מיהר לקיים אף את ציוויו השני
של הצדיק בחלום והרים את תרומתו בעין יפה לטובת מוסדותינו
הקדושים.

שעון משמים
היה זה בליל הילולת הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א במרוקו.
השעון שהיה לי על ידי נשבר ,ועל כן פניתי למלווי רבי מרדכי כנפו
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כששמעתי את דבריו אחזה בי תדהמה .כאשר זכיתי בלוטו הציעו
לי מספר אנשים" :לך קנה לעצמך שעון" ,אך אני השבתי להם -
"חלילה לי מלנגוע ולו בפרנק אחד מן הכסף ,היות וכסף זה מוקדש
כולו לכיסוי הוצאות ההילולא" .וכשראיתי איך משמים סובבו וזימנו

זמן מה לאחר מכן בא לפניי שוב אביו של ר' מרדכי והושיט לי שעון,
וסיפר שבעת מנוחתו על שפת הים נגלה אליו בחלומו רבי חיים
פינטו זיע"א ואמר לו" :יש בידך שני שעונים שאחד מהם קיבלת זה
עתה .לך תן אותו לנכדי ,רבי דוד ,כיון שאין לו כעת שעון והוא זקוק
לו מאד".

כשר' מרדכי שמע על זכייתי בלוטו ,הוא אמר לי" :אתה רואה ,רבי
דוד? אנו זקוקים לקב"ה בכל דבר ועניין ,גם בלוטו .שום דבר אינו
קטן ערך ופשוט בעיני הקב"ה ,ועלינו לפנות אליו בתפילה על כל
עניין בחיינו ,גם אם הוא נראה בעינינו קטן וחסר ערך".
בחסדי ה' הרבים עלה אחד המספרים בהגרלה ,וכל אחד מאיתנו
זכה בעשרים ושניים אלף פרנקים!
מיד לאחר מכן בא לפניי אביו של ר' מרדכי כנפו הי"ו וביקש ממני
עזרה למלא כרטיס הגרלה בלוטו .ציינתי בפניו שני מספרים והתניתי
עימו שאם אחד המספרים יעלה בגורל – הרווח הכספי יתחלק בינינו,
כאשר אני אקדיש את חלקי לכיסוי הוצאות ההילולא.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

אלוליה


לשמע עצתו של ר' מרדכי אמרתי לו שאיני מעוניין להטריד ,כביכול,
את הקב"ה בבקשה קטנה ופשוטה כמו שעון ,אך מלווי השיב לי
שאין שום בקשה שמטרידה את הקב"ה ,ועל כן עליי להתפלל לה'
שישלח לי שעון .וכיון שר' מרדכי הפציר בי שוב ושוב שאתפלל לה'
– הדלקתי נר לעילוי נשמת הצדיקים ,והתפללתי לקב"ה שיזמן לי
שעון כפי צרכי.

הי"ו ושאלתי אותו אם יש ברשותו שעון מיותר אותו יוכל להשאיל
לי .רבי מרדכי השיב בשלילה ,והציע לי להתפלל לה' ולבקש ממנו
שישלח לי שעון אחר במקום השעון שנשבר לי.

לי את השעון הנצרך תדהמתי הייתה רבה וגדולה ,והבנתי שזכותו
של הצדיק זיע"א עמדה לי לסייעני בדבר ממקום אחר.

אש ההילולא
באחד מימי ההילולא של רבי חיים פינטו הקדוש זיע"א ,סיפר לנו
יהודי יקר שעוד לפני שעלה בדעתו להשתתף בהילולת הצדיק –
הוא חלם באחד הלילות שהוא נמצא בחדר בוער באש ,ואין שום
פתח שדרכו הוא יכול להימלט מהאש השורפת.

אלוליה


פחד גדול נפל עליו בחלומו ,ולפתע שמע קול קורא לעברו' :אל
תירא ואל תחת ,זוהי המדורה שמדליקים לכבוד רבנו חיים פינטו
הקדוש זיע"א' .כשהתעורר משנתו נזכר היהודי בחלומו הנורא וקיבל
על עצמו מיד להשתתף בהילולת הצדיק.
אך בזאת לא תם הסיפור.
בליל שבת שקדם להילולת הצדיק ,בעת היותו במרוקו ,היהודי
חלם שוב שחדרו נשרף באש וכל האוויר מלא עשן .היהודי התעורר
משנתו מיד ,אולם הפעם גילה לחרדתו שאין זה חלום אלא המציאות
בעצמה .המגבת שהניח על המנורה לפני שהלך לישון – עלתה
בלהבות ושרפה עימה פריטים רבים בחדר.
מיד נמלט היהודי מהאש השורפת והבין שרבנו הקדוש זיע"א
הטריח עצמו ממרומים כדי להצילו ממוות בזכות שטרח הוא ובא
להשתתף בהילולת הצדיק.

ברכה כפולה ומכופלת
באחת השנים בהן קיימנו את ההילולא לכבודו של הצדיק רבי חיים
פינטו זיע"א ,השתתפה באירוע הגברת ביטון תחי' ,שביקשה לעלות
עם כל ההמונים לקברו של הצדיק.
כמנהגנו מידי שנה ברכנו כל משתתף בהילולא כפי בקשתו וגם את
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כשאבא שמע שמר בן חיון עתיד להשתתף בהילולא ,הוא ביקש

בין המשתתפים בהילולא נועד להיות גם האדון מסעוד בן חיון ע"ה
שהיה יהודי יקר ,גומל חסדים ,אשר עזר לי מאד בתחילת דרכי.
בימי חייו סייע רבות בהקמת המוסדות הקדושים והיה קשור בנפשו
למשפחתנו המעטירה.

שנתיים קודם פטירת כ"ק אבא זיע"א זכינו שישתתף איתנו בהילולת
הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א במרוקו.

אשרת כניסה ללא דרכון

בני המשפחה ערכו סעודת הודיה גדולה כדי להודות ולהלל לקב"ה
על ישועתו ,וזכיתי ליטול חלק בקידוש ה' עצום זה שנגרם מסיפור
הדברים ומפרסום חסדו הגדול עימם.

אין ספק שזכות הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א אשר הגב' ביטון עלתה
לקברו ביום ההילולא שלו – עמדה לה להצילה .ואני הקטן זכיתי
להיות בסך הכל השליח שגרם לה לערוך את אותן בדיקות שבזכותן
היא טופלה בזמן הנכון.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

גב' ביטון התחילה מיד בסדרת טיפולים ,עד שבסייעתא דשמיא
הרופאים הצליחו להסיר את המחלה מגופה באופן מוחלט.
בבדיקות שערכה האישה נתגלתה המחלה האיומה המקננת בגופה
ר"ל ,אולם בשלב מוקדם והתחלתי.

אלוליה


כששמע בעלה על ברכה זו – הוא החל לחשוש ולדאוג" :אם הרב
ברך אותך ברפואה שלימה ,כנראה ישנה סיבה לדבר ,וכדאי לבדוק
את העניין" .כך אמר והפציר בה ללכת לרופא ולהיבדק.
כשהגב' ביטון שבה לביתה שבקזבלנקה היא סיפרה לבעלה על
אשר ארע עימה ועל הברכה הנוספת שהענקתי לה.
הגב' ביטון ברכתי כפי שבקשה .כשיצאנו מאוהל הצדיק הבחנתי
בה לפתע עומדת בצד ,ואיני יודע מדוע אך קראתי לה שוב וברכתי
אותה מעומק הלב ברפואה שלימה ובהצלחה.

ממני שאלך לקבל את פניו בשדה התעופה של מרוקו ,בקזבלנקה.
וכך עשיתי.
כשמר בן חיון הגיע לשדה התעופה בקזבלנקה – הופתענו לגלות
שהוא לא יכול להיכנס למרוקו ,כיון שתוקף הדרכון שלו פג ולכן לא
ניתן לתת בידו אשרת כניסה .מדרך הטבע היה נראה שלא קיים כל
פתרון לבעייתו של מר בן חיון ,ואנחנו הבנו שלמרות הכאב שבדבר
הוא ייאלץ לשוב על עקבותיו ולחזור לפריז.
כל אותו הלילה שהיתי עימו בשדה התעופה ,ניסיתי לעודדו במצוקתו
ואמרתי לו" :אם אבא ביקש שאתלווה אליך – פרוש הדבר שהוא
ברך אותך שתשתתף איתנו בהילולא" .מר בן חיון שמע את דבריי
וקיווה גם הוא לנס שיושיע אותו מצרתו.

אלוליה


למחרת בבוקר הבחנתי לפתע פתאום באחת הפקידות שנכנסה
לעבוד במקום .פניתי למר בן חיון והצעתי לו שייגש אליה ויספר לה
את כל העניין ,שהרי מה יש לו להפסיד מכך? ומי יודע ,אולי ממנה
תצמח לו הישועה?
מר בן חיון עשה כעצתי וסיפר לפקידה על בעייתו.
הפקידה שמעה את הבעיה ושלחה אותו אל המנהל הראשי ,כיון
שרק בסמכותו לסייע במצבים שכאלו .מר בן חיון נכנס לחדרו של
המנהל ואני נשארתי בחוץ .במשך שעה ארוכה שוחח המנהל עם מר
בן חיון ,ואני חיכיתי במתח רב לשמוע מה הוחלט בעניינו.
בזמן שמר בן חיון היה במשרדו של המנהל הבחנתי לחרדתי
שהטיסה לפריז עליה מר בן חיון אמור להיות – יצאה לדרך ,המטוס
נעל את דלתותיו והחל אט אט להמריא לשחקים .הבנתי שמר בן
חיון הפסיד גם את הטיסה הזו וייאלץ כעת לחכות לטיסה הבאה
לפריז.
זמן מה לאחר מכן ,יצא מר בן חיון ממשרד המנהל כשחיוך גדול
נסוך על פניו וסיפר שלפנים משורת הדין המנהל נתן לו אישור
מיוחד לשהות במרוקו ללא דרכון במשך שבוע ימים ,שזה בדיוק
משך הזמן המתאים לשהותו בהילולא.
באותם רגעים היינו כחולמים .ראינו בחוש את ידו הגדולה של
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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מידי שנה ,ביום ל"ג בעומר היה נוהג כ"ק אבא זיע"א לערוך בביתנו
הילולא לכבוד התנא האלוקי רשב"י בהשתתפות אורחים ומוזמנים

אחותי הבכורה קיבלה מכה חזקה בראשה וכתוצאה מכך נעשתה
נכה ולא יכלה ללכת על רגליה .במשך שנים רבות הייתה אמי תחי'
מבקרת איתה אצל רופאים גדולים ומומחים אשר ניסו לרפא אותה
מנכותה ,אולם אף אחד מהם לא הצליח להקים אותה על רגליה.
מידי שנה בל"ג בעומר ,יום ההילולא של התנא האלוקי רבי שמעון
בר יוחאי זיע"א ,אני נזכר במה שארע בילדותי במרוקו בזכותו של
רשב"י הקדוש.

רפואה בזכות רשב"י הקדוש

הנה אבא זיע"א ידע שאדון בן חיון יעבור בסייעתא דשמיא בשלום
את כל המכשולים שיעמדו בדרכו ויזכה להגיע להילולא ,כי תפילתו
של אבא הייתה מקובלת ורצויה בשמים .כמאמר הפסוק" :רצון
יראיו יעשה ואת שוועתם ישמע ויושיעם" (תהילים קמה ,יט).

"לא ייתכן!" אמר אבא זיע"א בביטחון גמור" ,אני רואה לנגד עיניי
שבן חיון ישתתף בהילולא" כך המשיך כשעיניו צופיות למרחוק.
מיד צחקתי והודיתי בפניו שאכן בניסי ניסים זכה מר בן חיון להגיע
להילולא .והייתה לכולנו שמחה גדולה מהדבר.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

אלוליה


כשהגענו למקום ההילולא חפצתי לעשות מעשה קונדס ,ולהערים
מעט על אבא זיע"א ועל כן ביקשתי ממר בן חיון שימתין בחוץ
מספר רגעים ,ואני נכנסתי פנימה לחדרו של אבא ואמרתי לו" :אבא,
למר בן חיון לא הייתה אשרת כניסה למרוקו והוא חזר לצרפת!"
מאוחר יותר סיפר לי מר בן חיון שמנהל שדה התעופה חקר אותו
ושאל על מעשיו ועל עברו ,עד שהתברר לפתע שהם חברי ילדות
ולמדו יחדיו בבית הספר .מרוב התרגשות התחבקו השניים ,והמנהל
סידר לו מיד את אשרת הכניסה המיוחלת.
הקב"ה אשר קיבל את תפילתו של אבא זיע"א ונענה לבקשתו שגם
מר בן חיון יזכה להשתתף בהילולא.

רבים ,והמשתתפים כולם היו שרים ומפייטים ,ומספרים ממעשיו
ומשבחיו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א.
באחת השנים ,לאחר שהסתיימה שמחת ההילולא וכל המשתתפים
הלכו לדרכם ניגשה אחותי הנכה אל אבא ושאלה אותו בתמימות –
"אבא ,אם כוחו של רשב"י כה גדול ,מדוע הוא לא ירפא את רגליי
ואני אוכל להלך עליהן? ומה יהא עליי כאשר אגדל ואעמוד בפני
תקופת השידוכים ,איזה חתן ירצה כלה נכה כמוני?"
כשבני הבית שמעו את שאלתה התמימה והכואבת פרצו כולם
בבכי ,ולאחר שנרגעו אמר לה אבא" :אם ירצה ה' ,בזכותו של רשב"י
הקדוש עוד תקומי על רגלייך ותלכי".

אלוליה


באותו לילה נשמעה צעקה מחרידה מחדרה של אחותי .כיון
שהתעוררנו כולנו לשמע הצעקה ,רצנו אליה בבהלה ולתדהמתנו
הרבה גילינו אותה צועדת זקופה על שתי רגליה!
התרגשנו מאד והתפעלנו מהנס העצום שנעשה לה ורק אבא שמר
על קור רוח ושאל את אחותי בנחת" :למה צעקת בתי? מה הרגשת
באותם רגעים?"
אחותי הנרגשת השיבה לאבא שבאמצע הלילה היא הרגישה כאילו
מישהו עושה לה עיסוי ברגליה הנכות עד שגלי חום התחילו לזרום
בהן .לאחר מכן שמעה קול שלחש לה" :קומי ,את יכולה ללכת" ,וכך
אכן היה .היא ניסתה לקום על רגליה ,וגילתה שהיא מסוגלת לצעוד
כאחד האדם.
כששמע אבא את הסיפור מפי אחותי הוא אמר לה שודאי היה זה
רשב"י הקדוש שבא לרפא אותה מנכותה ,וזאת בזכות אמונתה
התמימה בזכויותיו של הצדיק.

והייתה לשריפה מאכולת אש
באחד מימי ההילולא של הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א התיישב
לצדי יהודי כדי לשתות עימי "לחיים" לכבודו של הצדיק.
אחיו של יהודי זה מתגורר בז'נבה שבשווייץ ,ואני ניצלתי את
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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באחת מהילולות הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א במרוקו ,כאשר
עלינו לציון הצדיק הבחנו באישה אשר עמדה בסמוך לקבר וזעקה
מקירות לבה לקב"ה – שבזכות הצדיק הטמון במקום בעלה החולה
לא יזדקק לניתוח.

אמונה תמימה כנגד הגזירה

ובאמת ,פלא פלאים הדבר ,היאך נשאתי את ברכתי בתום לב ,והברכה
התגשמה באופן מיידי במרחק כמה אלפי קילומטרים .ובודאי דבר
זה הוא מהשפעת כוח הצדיק זיע"א בעת ההילולא.
באופן ניסי ממש ניצלו בני הבית מהשריפה ,וכשהבחינו בהשגחת
ה' הפלאית עליהם ,הם מיהרו להתחזק בתורה ובמצוות כאות תודה
לה' יתברך על נס הצלתם.

זמן יקר חלף עד שצוותי הכיבוי הגיעו למקום כדי להשתלט על
האש הנוראית ולכבותה .וכשהגיעו ,כבר לא נותר מאום מתכולת
הבית ,חוץ מתמונתו של רבי חיים פינטו זיע"א אשר באורח פלא
נותרה שלמה! ויחד עימה זוג תפילין שנתתי ליהודי מז'נבה כאשר
היה אצלי.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

אלוליה


למחרת בא אליי יהודי זה בהתרגשות עצומה וסיפר שבדיוק בשעה
שבה ברכתי את אחיו ובני משפחתו ביום האתמול – הם ישבו בקומה
העליונה של ביתם כשלפתע הריחו ריח שריפה .בני הבית מיהרו מיד
לבדוק את מקור הריח וגילו לחרדתם שאש אחזה בקומת הקרקע
של הבית ,וכל רכושם היה למאכולת אש.
היהודי השיב שברוך ה' שלומם טוב ,ואני נשאתי את ברכתי ואמרתי:
"יהי רצון שהקב"ה ישמור את אחיך ויצילהו משריפה וממאכולת
אש" .אותו יהודי לא הרהר רבות אחר הברכה המשונה וענה מיד
"אמן".

ההזדמנות שהיהודי ישב לצדי ושאלתי אותו לשלום אחיו ולשלום
בני משפחתו המתגוררים בז'נבה.

האנשים מסביב ששמעו את תחינתה ניסו להרגיעה ואמרו לה
שהניתוח הצפוי לבעלה אינו כה קשה ,ואם יש צורך לבצע אותו –
אין לה כלל ממה לחשוש.
אולם האישה לא התנחמה בהסבריהם ואמרה" :באתי עד לכאן כדי
להתפלל על בעלי שלא יזדקק לניתוח כלל!"
ואכן ,כעבור מספר ימים אמרו הרופאים לאישה כי מצב לחץ הדם
של בעלה השתפר מאד ,ונראה כאילו הוא מתחיל להבריא ואולי
לבסוף לא יזדקק לניתוח כלל.

אלוליה


כששמעתי זאת פניתי לאנשים שהיו סביבי ואמרתי להם" :הביטו
באישה פשוטה זו ,וראו כיצד הצליחה בכוח אמונתה התמימה ובכוח
תפילתה לבטל את הגזירה הרעה מעל בעלה ,ולהשפיע במרומים
ֶש ִּת ָשלַ ח לו רפואה שלימה בזכותו של הצדיק זיע"א ,וממש כפי
שביקשה – כך זכתה ונענו לה מן השמים".

עם הצדיק המקובל הג"ר יצחק כדורי זיע"א
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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"כן ,ברוך ה' אשתי הרתה בזכות הצדיק זיע"א כפי שברכו אותי
"נו ,מה עם אשתך? היש בשורות טובות בפיך?" פניתי ושאלתי אותו.

בצהרי יום השבת ,בסביבות השעה שתיים ,ישבנו יחד כמה מן
המשתתפים ,וביניהם היה גם מר שמואל הי"ו.

כעבור שנה ,ביום ההילולא ,עלינו שוב כמנהגנו לקברו של הצדיק
זיע"א .כיון שההילולא נועדה להתקיים במוצאי שבת – ָש ַב ְתנּו את
השבת הסמוכה לה בעיר אסווירא ,סמוך לקברו של הצדיק.
מר שמואל קיבל את הדברים ויצא מקברו של הצדיק רגוע ובוטח
בכוח הברכה שקיבל שהקב"ה יזכה אותו בבן זכר בתוך שנה" .כעת
יש לי הבטחה" – אמר ,והסיר דאגה מלבו.
כל אותה העת עמדתי בצד ,וכששמעתי את הבטחתם של יהודים
פשוטים אלו אשר אינם נמנים עם בני התורה ,עניתי גם אני אחריהם
"אמן" .לאחר מכן קראתי למר שמואל והוריתי לו להתחזק במספר
הנהגות כדי שיהיה לברכה על מה לחול וכך יזכה שהיא תתקיים בו
בעזרת ה'.

האנשים שעמדו לידו בסמוך לקבר הצדיק ,מהם מפשוטי העם ,ראו
את מעשיו ואחזו בו בחוזקה כדי למנוע ממנו להמשיך ולדפוק את
ראשו בקבר ,וקראו אליו" :אל תבכה! אל תבכה! בשנה הבאה תבוא
לכאן בעזרת ה' יתברך עם בן זכר! אמן!"

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

אלוליה


באחת השנים כאשר מר שמואל השתטח על קבר הצדיק ביום
ההילולא הוא הרבה לבכות ולהתפלל לה' שיושיע אותו .בכאבו הרב
הכה על הקבר בראשו וזעק" :אלקא דרבי חיים ענני!" "אלקא דרבי
חיים ענני!"
יהודי זה היה חשוך בנים ,ושנים ארוכות הוא ואשתו התפללו וייחלו
להיפקד בפרי בטן ,וקיוו לזכות במהרה לאחוז בידיהם ילד משלהם.

מר גבי שמואל הי"ו זוכה להיות מן המשתתפים הקבועים בהילולת
הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א במרוקו ,אשר נערכת מידי שנה ביום
כ"ו באלול.

הברכה המושלמת

לפני שנה ,אבל פרט אחד מהברכה לא התקיים במלואו" ,השיב מר
שמואל.
"ומהו?" בקשתי לדעת.
"העניין שברכו אותי שאזכה השנה לחגוג את ההילולא כשאהיה אב
לבן .אומנם אשתי מתקרבת כבר לסיום הריונה – אך עדיין לא ילדה,
ורק בעוד כמה ימים אזכה להשלמת הברכה ,כשהיא תלד בשעה
טובה".

אלוליה


כששמעתי את דבריו שאלתי אותו" :ומהיכן יודע אתה שהברכה
טרם התגשמה במלואה ,אולי אשתך ילדה כבר אתמול בלילה ,בליל
שבת ואינך יודע מכך? או אולי היא תלד היום ,במשך יום השבת?"
על כך השיב לי מר שמואל" :לא נראה לי שהיא ילדה ביממה
האחרונה ,בגלל שכששוחחתי איתה ביום שישי לפני כניסת השבת
היא אמרה לי שהיא עדיין אינה מרגישה שום דבר שקשור ללידה".
אך אני לא התייאשתי ואמרתי לו שלמרות שלפני שבת אשתו עדיין
לא הרגישה כלום ,ייתכן מאד שכעת ממש ,תוך כדי שיחתנו היא
נמצאת בעיצומה של הלידה.
היהודי לא השתכנע מדבריי ,שכן על פי החשבון החודשים אשתו
נועדה ללדת רק כעבור מספר ימים ,ביום ראש השנה .אולם על
כל פנים סיכמנו כולנו שאם אשתו תלד עוד באותו יום – הרי דבר
זה יגרום לקידוש ה' גדול ,בכך שיוכח לעין כל כוח הצדיק שפעל
למענם.
במוצאי שבת ,בעיצומה של ההילולא נכנס לפתע מר שמואל והחל
צועק בפני הנוכחים כולם" :אלקא דרבי חיים פינטו!" "אלקא דרבי
חיים פינטו!"
המומים מקריאתו הסתובבנו כולנו לעברו ושאלנו" :מה יש? מה
קרה?"
ומר שמואל סיפר לכולם באושר" :אשתי ילדה בן בשבת בצהריים
בשעה שתיים וחצי!!!"
בכך הושלמה הברכה שברכו אותו האנשים בדיוק שנה קודם לכן,
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.
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ביום ההילולא ,שיזכה להיות אב לבן בתוך שנה עד ליום ההילולא
הבא .כל זאת בזכותו של הצדיק הטמון במרוקו ,רבי חיים פינטו
זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל .אמן.

הכנסת אורחים
אתי ֵחן ְּב ֵעינ ָ
ֶיך ַאל נָא ַת ֲעבֹר ֵמ ַעל ַע ְב ֶּד ָך (בראשית
ֹאמר ֲאדֹנָי ִאם נָא ָמ ָצ ִ
ַו ּי ַ
פרק יח ,ג)
והיה אומר להקב"ה להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחים( .רש"י)
אמר רב יהודה אמר רב גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה ,דכתיב
ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר וגו'( .שבת קכז ,א)
המלאכים האלה באו אל אברהם בזכות מצות גמילות חסדים שאחז בה כל
ימיו .ומכל מצוה נברא מלאך ,שהוא שליח ההשגחה לגמול לו טוב כגמול
ידיו.
ומלאכים אלה היו מלאכי חסד ,שנשלחו או שנבראו על ידי זכות מצות גמ"ח
והכנסת אורחים של אברהם אבינו ,ובמצוה זו נתרפאה שרה להוליד ונגלה ה'
אל אברהם ,וניצול לוט.
וסדום שעשו מעשים רעים  -הפך מדת החסד ,היה מלאך מדת החסד שליח
לשחת אותם.
ואם כן המאכל שנתן אברהם אבינו להאורחים זה היה חיותם וקיומם של
המלאכים האלה ,וזה היה להם מאכל ולחם אבירים להחיותם ולקיימם.
(מלבי"ם בראשית יח)

ׁשלוֹׁש ַא ּמוֹת ָּגב ַֹּה ו ְָא ְר ּכוֹ ְׁש ַּתיִם ַא ּמוֹת ו ִּמ ְקצֹעו ָֹתיו לוֹ ו ְָא ְר ּכוֹ
ַה ִּמז ְֵּב ַח ֵעץ ָ
שר ִל ְפנֵי ה' (יחזקאל מא ,כב)
ׁ
ׁש ְל ָחן ֲא ֶ
ו ְִקיר ָֹתיו ֵעץ ַוי ְַד ֵּבר ֵאלַי זֶה ַה ֻּ
זה שפתח בפסוק זה במזבח וסיים בשלחן כדי להעיר ולומר לך בזמן שבית

המקדש קיים מזבח מכפר עכשיו שאין בית המקדש קיים שלחנו של אדם
בהכנסת אורחים מכפרת עליו (בית הבחירה למאירי חגיגה כז ,א)

אמר רבי יוחנן גדולה הכנסת אורחין כהשכמת בית המדרש .ורב דימי
מנהרדעא אמר יותר מהשכמת בית המדרש( .שבת קכו ,ב)
וקשה למה לא אמר סתם שהוא גדול כלומד בבית המדרש בלי השכמה.
ונראה הביאור בזה שהראשון שמשכים לבוא לבית המדרש קודם שתבא
השכינה לשם נקרא אותו המשכים בגדר מכניס אורח כי הוא מכניס אותו
יתברך שמו וכמאמר חכמינו זכרונם לברכה (ברכות ז) בשעה שהקדוש ברוך
הוא בא לבית הכנסת ולא מצא בה עשרה כו' ולזה אמר שעם כ"ז גדול גם
הכנסת אורחים של בשר ודם כהשכמת ביהמ"ד שזו גם כן הכנסת אורחים
לשכינה הקדושה( .רבי יצחק אהרון רפפורט "עיני יצחק" ,אגדות הש"ס)

לעולם ישתדל אדם בהכנסת אורחים שאין לך מצוה גדולה הימנה( .בית
הבחירה למאירי שבת קכז ,א)

בא וראה כמה גדולה כוחה של מצוות ליווי האורח ,שאחד המלווה ואחד
המתלווה אינם ניזוקים כל היום( .סמ"ק יום שני מ"ו)

הכנסת אורחים
בזכות האורח יעקב
המכתב המרגש הבא הגיע אל משרדינו בצרפת ,וכך כתב בעל
המכתב:

תסנכה
םיחרוא

"הפעם הראשונה בה הכרתי את רבי דוד פינטו שליט"א הייתה כאשר
התקבלתי אצלו כדי לבקש ברכה ,לאחר שחלפה עליי שנה קשה בה
סבלתי ממספר בעיות רפואיות אשר טרם נמצאו להן דרכי רפואה.
נכנסתי אל כבוד הרב ללא שעלה בדעתי מה יאמר לי הרב ,וסיפרתי
לו על מצבי.
הרב הפסיק אותי מדיבורי ושאל אותי שאלות שונות ,ואחר כך
הבטיח שאראה שיפור ניכר בפרנסה וכמו כן אראה שיפור בשלום
הבית שלי.
שמחתי מאד לשמוע את ברכותיו בתחומים אלו ,אולם כאמור
הסיבה שבאתי אליו היו המחלות השונות שתקפו את גופי ,ועל כן
המשכתי עוד לספר לו על הצינטור שעברתי ,ועל הסיבוכים שנגרמו
מהצינטור הזה.
אך הרב שוב הפסיק אותי מסיפוריי והחל לשאול אותי על כפות
רגליי.
הייתי המום! אחת המחלות מהן סבלתי קשות הייתה מחלה במערכת
העצבים שגרמה לי לבעיות נוירולוגיות ברגליי בכלל ,ובכפות רגליי
בפרט ,ואיך אם כן ידע על כך הרב?!
התחלתי לפרט באוזני הרב על מצב רגליי ועל המחלה הזו שסבלתי
ממנה רבות ,כשלפתע עצר אותי הרב ושאל" :מיהו יעקב?"
לא היה לי מושג למי הרב מתכוון בשאלתו ,ולכן עניתי לו שאיני יודע
במה מדובר.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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בשבת בה חליתי בפעם הראשונה השתתפנו אשתי ואני בסמינריון
שנערך מיום רביעי עד יום ראשון .ביום חמישי ,הכרתי משתתף אחר
אשר כמוני חבש כיפה לראשו ,הצגתי את עצמי בפניו ושאלתי אותו
מה בדעתו לעשות בסעודות השבת.
באמצע הלילה התעוררתי פתאום .אהה! נזכרתי ביעקב ובפנים שלו!

אולם פרט אחד מכל השיחה המעניינת הטריד אותי ולא נתן לי
מנוחה :לא הצלחתי לגלות מיהו יעקב שעליו שאל אותי הרב .כך
התהלכתי במשך היום כולו תפוס בהרהורים ותוהה ביני לבין עצמי:
מיהו יעקב?

לאחר כל זאת חזרתי הביתה נרגש ,סיפרתי לאשתי תחי' על כל
מהלך השיחה וגם מסרתי לה את הוראת הרב שליט"א שעלינו
להמשיך לקיים מצוות ועליי להוסיף שעות בלימוד התורה הקדושה.

בסיום שיחתנו הורה לי הרב להמשיך לקיים מצוות ולהרבות בשעות
לימוד התורה וברך אותי בברכת רפואה שלימה.
כמו כן התפלאתי לשמוע מהרב שהוא יודע שמחלתי התחילה
להכאיב לי ביום שבת בשעות אחר הצהריים – דבר שהיה מדויק
להפליא!

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

כשניסיתי לברר באיזו מצוה מדובר הרב אמר שהוא אינו יודע ,אבל
הוא בטוח שהמצוה שקיימתי היא זו שהצילה את חיי.

תסנכה
םיחרוא

כך המשכנו בשיחתנו ,כשבמשך כל זמן השיחה הרב היה נראה
מודאג ,וחזר ואמר לי כמה וכמה פעמים שנס גדול נעשה לי ,כי
חודשים ספורים לפני כן ריחפה מעל ראשי גזירת מוות ביום השבת,
וזכיתי להינצל ממנה בזכות מצוה שקיימתי.
גם כאן הופתעתי מדברי הרב ,שהתאימו באופן מדויק לדברי
הרופאים שאמרו לי לאחרונה שעליי להתחיל לעקוב אחרי אחוזי
הסוכר בדם.
לאחר מכן חזרנו לשוחח על מחלותיי השונות ,והפעם הורה לי הרב
שעליי להוריד את כמות הסוכר באוכל ולהיזהר מצריכת כולסטרול.

היהודי ,שהזדהה בשם "יעקב" ,אמר שהיה בכוונתו ללכת לקנות
לעצמו אוכל כשר עבור סעודות שבת המלכה .מיד אמרתי לו שאין
כל צורך בדבר שכן הוא מוזמן לאכול יחד איתנו ,היות והאוכל
שהבאנו רב הוא ובודאי יספיק לכולנו בשפע רב .יעקב נענה להזמנתי
אך הוסיף ואמר שיביא עימו מה שיוכל.
שבת נפלאה ומהנה עברה על כולנו ,ומאז נמשכת ידידותי רבת
הימים עם יעקב יקר זה.

תסנכה
םיחרוא

לאחר שנזכרתי בכל פרטי המעשה שבתי לרבי דוד פינטו שליט"א,
וסיפרתי לו על יעקב ועל פגישתנו בסמינריון.
פני הרב אורו ,והוא פסק מיד שמצות הכנסת אורחים שנהגתי ביעקב
היא שהצילה את חיי ממוות באותה שבת .עוד הרחיב הרב והסביר
לי ברגש רב אודות חשיבות מצוה זו ,ועד כמה איננו מודעים מספיק
לכוחן העצום של פעולות חסד פשוטות אלו.
לאחר מכן הפציר בי הרב שאפרסם אודות כוח מצוה זו ,ושב וחיזק
אותי באמונתי ואיחל לי רפואה שלימה וכל טוב סלה".

המתנה הטובה ביותר
באחת הפעמים בהן התארחתי אצל ר' משה גופס הי"ו בביתו
שבמקסיקו ,הוא נהג בי כהרגלו במנהג הכנסת אורחים ביד נדיבה.
הוא טרח בשבילי במסירות נפש ממש שלא על מנת לקבל פרס
והשתדל במשך כל התקופה הארוכה בה שהיתי אצלו לגרום לי
לקורת רוח מרובה.
לפיכך קודם שעזבתי את ביתו ביקשתי להעניק לו מתנה נאה על
האירוח הנפלא שזכיתי לו בביתו ,אולם לא ידעתי כלל מה אוכל
לתת לו ,כיון שכל מתנה שאתן – תהיה כאין וכאפס לעומת הטובה
הגדולה שהוא גמל עימי .על כן נשאתי תפילה לבורא עולם ואמרתי:
'ריבונו של עולם ,יהי רצון מלפניך שתתן בי עצה טובה לדעת במה
אכיר טובה למארחי'.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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בחסדי שמים כבר למחרת היום התעוררה הילדה ,ואביה הודה לי
נרגשות" :כבוד הרב ,הצלת את חייה של בתי .וזוהי המתנה הטובה
ביותר שיכולת להעניק לי".

ר' גופס ,שהבחין ברצינות שבקולי מיהר עם בתו לבית החולים,
וכעבור שעה התקשר אליי ואמר" :רבי דוד ,החלום שחלמת אמת!!!
אם לא הייתי מביא את בתי כעת לבית החולים – סכנה גדולה הייתה
נשקפת לחייה! הרופאים הכניסו אותה מיד לחדר הניתוח ,וברגעים
אלו הם מנסים להציל את חייה".
קראתי לבעל הבית ,ר' משה גופס ואמרתי לו" :קח את בתך עכשיו
מיד לבית החולים ,שכן כך חלמתי הלילה" .ופרטתי באוזניו את דברי
אבי בחלום הלילה.
עוד הבנתי שגם אם לבסוף יתברר שהבת אינה חולה – לא יקרה דבר,
ולא ייגרם שום נזק מכך שאביה לקח אותה לבית החולים לבדיקות.

בהמשך היום התקיימה בביתו של ר' גופס ועידת רבנים ,במהלכה
הרגשתי לפתע בחוזקה שאני חייב לספר לו את דבר החלום ומיד,
הבנתי פתאום שאם יתברר שבתו באמת חולה ,ואני ידעתי מהמחלה
ולא סיפרתי לו על כך – הדבר לא יכופר לי וכל חיי לא אסלח לעצמי
שיכולתי להציל את בתו ולא עשיתי זאת.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תסנכה
םיחרוא

בבוקר ,כשהתעוררתי משנתי נזכרתי בחלום ,אולם חששתי לספר
לר' גופס את הדברים שחלמתי שמא 'חלומות שווא ידברו' ואולי אין
בהם כלום ,ולכן שמרתי את דבר החלום בלבי ולא סיפרתי למארחי
כלום.

הקב"ה שמע לתפילתי ובלילה בא אליי בחלום כ"ק אבא זיע"א ואמר
לי" :ישנה טובה גדולה שאתה יכול לעשות עם בעל הבית שלך ,בתו
חלתה במחלת מעיים וקיים צורך דחוף לקחת אותה לבית החולים
ולנתח אותה ,אולם אביה עדיין אינו יודע כלל על מחלתה .לך ספר
לו על המחלה וכך תציל את חייה".

אין אדם נוגע במוכן לחברו
הרב מרדכי כנפו הי"ו ,בעל הבית שלי במרוקו הינו יהודי מכניס
אורחים אשר בכל פעם שבה אני מתארח אצלו הוא נוהג בי בכבוד
מלכים ממש.
הרב כנפו התגורר במשך שנים רבות בבית קטן בקזבלנקה שבמרוקו
ובבית זה גידל את משפחתו וארח את אורחיו בלב רחב .באחד
הימים ,כשהבחנתי בצפיפות הרבה שבביתו הוריתי לו כי עליו לחפש
בית גדול יותר בעיר ,בו יוכל לגדל את משפחתו ברווח ,ולארח את
אורחיו בקלות יתירה.

תסנכה
םיחרוא

הרב כנפו קיבל את עצתי ,ולאחר תקופת מה בה חיפש אחר דירה
גדולה במקום טוב ,שתתאים לצרכיו – התקשר אליי וסיפר לי שברוך
ה' הוא מצא בית גדול בקזבלנקה העומד להשכרה ,ובתוך כך ביקש
שאצטרף אליו לראות את הבית.
שמחתי להיענות לבקשתו ובכך להשיב לו מעט מן המעט אשר אני
חייב לו בעד אירוחיו הנדיבים ,וכך קבענו זמן לפגישה.

עם ר' מרדכי כנפו הי"ו במרוקו
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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שאלתי את הגברת המשכירה היכן חוזה השכירות ,והיא השיבה:
"לבית זה אין חוזה ,תמיד השכרתי אותו ללא חוזה כלל".
מיד יצאנו יחד לראות את הבית ,ואמנם היה זה בית גדול ויפה .גם
המחיר אשר נדרש עבורו היה מחיר טוב מאד ,ועל כן הוחלט מיד
שהרב כנפו ישכור את הבית.

על כן עומד הבית שוב להשכרה ,ובעלת הבית שמשכירה אותו
צלצלה בראש ובראשונה לרב כנפו ולא לשאר המתעניינים בבית,
כדי לעניין דווקא אותו בשכירת בית זה.
לא חלף זמן רב והנה התקשר אליי הרב כנפו שוב ,אך הפעם נשמעה
בקולו שמחה עצומה .הוא אמר שתפילתו נתקבלה והאדם ששכר
במקומו את הבית הגדול והמרווח קיבל לפתע הודעה דחופה שיעזוב
מיד את הבית במרוקו ויגיע במהירות לקנדה ,שם נועדה לו משרה
חשובה.

המשכתי עוד לעודד אותו ולדבר על לבו שלא יתעצב ,ואף ברכתי
אותו שבזכות אבותיי הקדושים יעשה עימו הקב"ה נס גדול וגברת
בן שמחון ,בעלת הדירה ,תתקשר אליו בשנית ותציע לו את הבית
להשכרה .אך הוא סרב לקבל את תנחומיי ואת עידודיי ,מרוב הצער
שהיה לו מהפסד הדירה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לשמע דבריו אלו השבתי לו" :גם אני עשיתי השתדלות להגיע ,אולם
משמים הדברים התגלגלו אחרת ,ומשמע מכך שזהו רצון שמים".
"יהודי צריך לעשות השתדלות" ,השיב לי מרדכי כנפו" ,ואני עשיתי
השתדלות שלבסוף לא יצא ממנה כלום".

תסנכה
םיחרוא

כאשר שוחחתי איתו על כך ניסיתי לנחם אותו בצערו ותהיתי באוזניו:
"אולי בכלל בית זה אינו מיועד לך?"
הרב כנפו נותר בביתו הקטן עצוב ומאוכזב .בשל ביטול הפגישה
שלנו הוא הפסיד את ההזדמנות לראות את הדירה ולא שכר את
הבית ,ובמקומו מישהו אחר שכר אותו.

אולם לצערי הרב ,משמים העניינים הסתובבו כך שלא יכולתי להגיע
לפגישה איתו ולא הלכנו לראות את הבית.

הדבר היה בעיניי לפלא ,אולם לבסוף נסגרה העסקה באופן זה ,ור'
מרדכי כנפו המאושר שכר את הבית.
כשיצאנו מן המקום אמרתי לו שכאשר דבר מסוים מוכן לאדם
מסוים – אין איש יכול לבוא וליטול זאת ממנו .בבחינת האמור
בגמרא" :אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלא נימא" (יומא לח,
ב) ,מה שמוכן לאדם יגיע אליו בשלמות מאת ה' יתברך.
כמו כן ,אין בלבי ספק שזכות מצות הכנסת האורחים בה מצוין הרב
כנפו הי"ו – עמדה לו אף היא לקבל את הבית שמגיע לו בדין .כל
זאת כדי שיוכל להמשיך להדר במצוה זו כמנהגו משכבר הימים.

תסנכה
םיחרוא
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כאשר יש לאדם רצון אישי ופנימי לעשות מצוה
מסוימת ,הקב"ה בא ונותן לו דחיפה נוספת משלו
לעשיית המצוה זו ,ואף משלם לו על כך שכר נוסף.
(שכר ועונש)

הקב"ה שהוא כולו טוב ,חפץ להיטיב עם בני עמו היהודים
ורוצה לפתוח בפנינו את אוצרותיו ביד רחבה .אולם אין
הוא חפץ שנחוש כעניים בפתח המקבלים מתנת חינם,
ועל כן הוא ציווה אותנו לבחור בטוב ולעשות רק טוב.
כך נזכה לקבל את שכרנו על מעשינו בזכות ולא בחסד,
ונמצאנו נהנים בעולם הזה ובעולם הבא מכוח עמלנו
בתורה ובמצוות.
(שכר ועונש)

הכרת הטוב
ַוָי ָּקם ֶמל ְ
ָדע ֶאת יו ֵֹסף (שמות א ,ח)
ׁר לֹא י ַ
ֲש
ֶך ָח ָדׁש ַעל ִמ ְצ ַריִם א ֶ
והלא עד היום הזה מצרים יודעין חסדו של יוסף .אלא שהיה יודע ולא
השגיח עליו ,וכפה טובתו ,ולבסוף כפה טובתו של הקב"ה ,שאמר לא ידעתי
את ה' .הא למדת שכפיית הטובה הוקשה לכפירה בעיקר .וכן הקב"ה אומר
להן לישראל ...הזהרו שלא תכפו טובה ,שכפוי טובה אינו יכול לקבל מלכות
שמים( .משנת רבי אליעזר פרשה ז)

בירא דשתית מיניה לא תשדי ביה קלא( .בבא קמא צב ,ב)
[הסבר :בור ששתית ממנו מים בעת צמאונך ,אל תזרוק בו ֶרגֶ ב – פיסת עפר,
שתלכלך את מימיו].
כלומר דבר הנצרך לך פעם אחת שוב לא תבזהו( .רש"י)
אזהרה לאדם שלא יהא מזיק לחברו שנהנה ממנו( .שיטה מקובצת בשם
גאון)

משל לאחד שרגם אוהבו של מלך .אמר המלך  -התיזו את ראשו ,כי למחר
יעשה לי כך .לכך כתיב עליו המקרא הזה  -אשר לא ידע את יוסף ,למחר הוא
עתיד לומר ,לא ידעתי את ה'( .שמות רבה פרשת שמות א)

כל ההודיות בטלין והודיות תודה אינה בטלה לעולם( .ויקרא רבה אמור
פרשה כז סימן יב)

וישלח אותם משה  -הקב"ה אמר למשה נקום בעצמך [את נקמת המדיינים]
והוא שולח לאחרים? אלא על ידי שנתגדל במדין ,אמר ,אינו בדין שאני מצר
למי שעשו לי טובה .המשל אומר  -באר ששתית ממנו מים ,אל תזרוק בו
אבן( .ילקוט שמעוני מטות רמז תשפה)

סיפר רבנו ז"ל [הר"י מיגש] על רבו הרי"ף ז"ל שחלה ונכנס אצל אדם אחר
במרחץ שהיה לו בביתו ונתהנה מהמרחץ הנזכר ,אחר כך זימן אותו שישב
אצלו עד שיבריא וכיבד אותו הרבה ועשה עמו טובה והבריא .בהמשך הזמן
על האיש ההוא מטה ידו וירד מנכסיו ונשבר בערבונות וזולתם ונתחייב
לתת ממון לבעלי חובות וירד עד שהוצרך למכור המרחץ הנזכר ולשום אותו
לבעלי חובותיו .ואמר רבנו יצחק ז"ל [הרי"ף] לא אדון ולא אורה במרחץ הזה
לא במכר ולא בשומא ולא בשום דבר המתייחד בו לפי שנתהניתי ממנו.
ואם היה זה בדומם שאין לו הרגשה כל שכן וקל וחומר בני אדם המרגישים
בהיזק ובתועלת שיהיה זה שנוי לעשותו והעושהו יוצא משורת המוסר ודרך
ארץ( .שיטה מקובצת בבא קמא צב ,ב)

הכרת טובה לאדם ולקב"ה  -שורש אחד להם ,ואם נפגמה המידה של הכרת
הטוב לחברו ,לא יכיר גם חסדיו של הקב"ה ,ולבסוף לעולם הבא יחסרו לו
הכלים  -מידת הכרת הטוב  -לדבקות בקב"ה .ולא עוד ,אלא כל עצם כוח
הצמיחה של עולם הבא מתפתח מתוך גרעין של מידת הכרת הטוב (מכתב
מאליהו ג' )101

הכרת הטוב
על ניסיך שבכל יום
בשנות ילדותי המוקדמות הייתי נוהג פעמים רבות לבקר בנמל
במרוקו .שם הייתי מתבונן באוניות ,ברבי החובלים ,במלחים וביורדי
הים אשר עסקו לפרנסתם במסחר חוץ ,בדייג ובשאר עיסוקים
הקשורים לים הגדול.

תרכה
בוטה

לכל אונייה היה ּכֶ ֶבֹש ,מעין גשר המקשר בין האוניה לבין היבשה,
ומכיון שמי הים היו מרטיבים אותו באופן קבוע – הכבש היה נעשה
רטוב ומחליק והיווה סכנה לפוסעים עליו .לכן ,בזמן שהיו רוצים
לעבור עליו היה צריך לשים לב ולצעוד לאט ובזהירות.
באחת הפעמים בהן ביקרתי בנמל ,כשהייתי כבן עשר ,בשובבותי
הרבה צעדתי על גבי הכבש הרטוב מבלי להתייחס לסכנה הטמונה
ַ
בו ,וכך ברגע אחד של חוסר שימת לב החלקתי ונפלתי לתוך המים!
בניסי ניסים הצלחתי להינצל מהטביעה בים ,וזאת למרות שלא
ידעתי לשחות כלל!
באותה העת הייתי מבולבל ומפוחד ולא הערכתי מספיק את הנס
הגדול שהקב"ה עשה עימי ,וכך לאחר שנרגעתי מהתקרית הלא
נעימה המשכתי בשגרה הרגילה .אולם היום ,לאחר שחלפו שנים
רבות מאז המעשה ,במהלכן גדלתי ונעשיתי לאדם מבוגר העומד
על דעתו – אני מודה לקב"ה בכל רגע ורגע על נס זה שעשה עימי
בעבר ,ועל כך שניצלתי מטביעה במים רבים.
פעמים רבות קורה שאדם אינו מודע לניסים הסובבים אותו בכל
עת ובכל שעה ,וזאת מפני שהוא רגיל בהם או מפני שהוא קטן מהם
ואינו מבין את גודלם ,אך כשיגדל ברוחו ויכיר בטוב שסובב אותו ,אז
יהלל וישבח לבורא העולם שדואג לו בכל עת ובכל שעה.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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בשמחת חנוכת הבניין שהתקיימה יום לפני הפתיחה הגדולה,

היה זה בניין משרדים יפהפה שהכיל בתוכו עשרות משרדים עבור
בעלי עסקים שונים ,וכן אולמות מרווחים לצורך כינוסים שונים.
בני זוג יהודים בצרפת בנו מיוזמתם בניין גדול והשקיעו בבנייתו את
מיטב כספם.

מזמור שיר חנוכת הבית

יודע אני שאם לא היה לי אז את תמיכתו וחיזוקו של מורי ורבי וכן את
סוגיית הגמרא אליה נקשרתי כל כך – מי יודע היכן הייתי מצוי היום
ומה היו מעשיי ,ועל כך אני מכיר טובה לריבונו של עולם ,שברגעיי
הקשים שלח לי את שליחיו הטובים ושמר אותי באוהלה של תורה.

באותם רגעים קשים ומלאי געגועים ,מורי ורבי הצדיק רבי חיים
שמואל לופיאן זצוק"ל תמך בי ,דיבר על לבי ושידל אותי להישאר
בישיבה ,ועל כך אני מודה לו כל ימיי .באותו הזמן גם החלו לעסוק
בישיבה בסוגיה אשר עוררה בי עניין רב ומשכה אותי חזרה אל
תוככי בית המדרש.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לאחר תקופה בה שהיתי בקרב בני המשפחה כשאני מוקף בחום
ובאהבה ,חזרתי ללמוד בישיבה הקדושה .אולם החזרה לישיבה
הייתה קשה לי מאד ,כיון שכשהייתי בבית הוריי במרוקו התרגלתי
בקלות לחיים הקלים והמפנקים שיש בבית ואין בישיבה .וכך קרה
שלאחר ימים בודדים בישיבה התגעגעתי שוב לביתי ורציתי לעזוב
את הישיבה ולחזור הביתה.

תרכה
בוטה

כאשר תמו שבע השנים חזרתי הביתה לביתי שבמרוקו ,כדי לפגוש
שוב את בני המשפחה שלא ראיתי אותם זמן רב כל כך והתגעגעתי
אליהם מאד.
בהיותי נער צעיר לימים נשלחתי לישיבות בצרפת ובאנגליה .בשל
הריחוק מהבית לא פגשתי בבני המשפחה שלי במשך שבע שנים
תמימות!

בזכותו של מורי ורבי

השתתפו למעלה מאלף איש ,וההערכה הייתה שלמחרת היום,
בעת הפתיחה הגדולה – יגדל עוד יותר מספר המשתתפים ויגיע אף
לחמשת אלפים איש ויותר ,כאשר רובם הגדול של המשתתפים –
נועד להיות יהודים.
אלא שתוכנית הפתיחה הגדולה לא יצאה אל הפועל.
בבוקר אותו יום בשעה רבע לשבע ,שעה ורבע בלבד לפני שהגיעו
המוזמנים לטקס הפתיחה שתוכנן לשמונה בבוקר – אירע פיצוץ גדול
בבלון הגז שבתחתית הבניין ,וכתוצאה מכך הבניין כולו התמוטט
תחתיו ונחרב.

תרכה
בוטה

בניסי שמים לא אירעה כל פגיעה בנפש ,כיון שבאותו הזמן לא
היו אנשים במקום ,וגם האדם שהיה אמור לפתוח את שערי הבניין
בשעה שבע ולהכינו לקראת הכינוס – עוד לא הספיק להגיע למקום,
וכך בחסדי שמים ניצל ממוות בטוח.
כעבור תקופה מאז שנחרב הבניין באו לפניי בני הזוג היהודים שהיו
בעלי הבניין וטרם נפילתו תלו בו תקוות מרובות.
האישה פתחה ראשונה את פיה וטענה כביכול כלפי הקב"ה" :למה
הקב"ה עשה לנו כך? כבר מספר עניינים שהתעסקנו בהם – כמעשה
שטן נכשלו וירדו לטמיון .לפני זמן מה קנינו רכב חדש וכבר באחת
מנסיעותינו הראשונות קיבלנו עליו דו"ח גדול וכבד .כשניסינו לפתוח
עסק – בעלי נאסר בכלא .וגם עכשיו ,כשהגענו סוף סוף לפתיחת
השערים של מפעל חיינו – קרס הבניין תחתיו מבלי להשאיר שריד.
למה כל זה מגיע לנו?"
לשמע דבריה השבתי לאישה שמימיי לא פגשתי יהודי שכמוה בא
בטענות על מעשיו של הקב"ה.
לאחר מכן ניסיתי להאיר בפני בני הזוג את הדברים כך שבמקום
להתרעם על הנהגת ה' – עליהם להודות לקב"ה על כל הטוב והחסד
שגמל עימם.
ואמרתי להם שעליהם לשאת שיר ושבח לקב"ה על הנס העצום
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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ולאחר מחשבה שנייה ומדוקדקת הגעתי להבנה ,שכשם שהודיתי
לקב"ה על שהעיר אותי מתרדמת הניתוח ,באותו אופן עליי להודות
בכל יום ויום לבורא העולם ,שמשיב לי את נשמתי לאחר שנת
הלילה .שכן ידוע הדבר שהשינה בלילה היא אחת משישים ממיתה,

כאשר התעוררתי מתרדמת הניתוח לא הפסקתי להודות לקב"ה
על החסד הגדול שעשה עימי שהעיר אותי מאותה הרדמה ,ועל
שהשגיח עליי באופן מיוחד בשעת הניתוח .היות ובמקרים רבים
חולים עלו על מיטת הניתוחים ,לעיתים אפילו לצורך ניתוח פשוט,
ולדאבון הלב לא זכו לרדת מאותה מיטה בחיים.
כשהחל הרופא המרדים בתהליך ההרדמה ניסיתי ככל יכולתי לא
להיכנע לשר השינה ולהישאר ער ,אך סמי ההרדמה היו חזקים ממני,
וכשהתעוררתי – היה זה לאחר הניתוח.
ארע עימי שעברתי ניתוח מסוים ולשם כך נצרכתי להרדמה כללית.

המעביר שינה מעיניי

בכל ניסיון וקושי שהקב"ה מנסה את האדם קיים טוב גדול .לעיתים
קל לראות את הטוב הטמון בתוך הקושי אך לעיתים קשה לנו
להבחין בטוב זה .אולם למרות זאת עלינו להאמין שכל מה שהקב"ה
פועל איתנו הוא לטובתנו! ועלינו לחפש אחר טוב זה ולהודות עליו
לקב"ה ולהכיר לו טובה עצומה על כך.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תרכה
בוטה

ועוד הוספתי ואמרתי שלפי גודל ההצלה היה עליהם לערוך סעודת
הודיה גדולה לשמו יתברך מדין הכרת הטוב ,על שגמל עימם חסד
והותיר אותם בחיים ,ולא חלילה לבא בטענות על מעשיו ולכפור
בטובתו הגדולה.

שהרי אם הפיצוץ היה קורה בשעת הטקס – הם ועוד אנשים רבים היו
נהרגים או נפצעים מעוצמת הפיצוץ ומקריסת הבניין ,והיו מותירים
אחריהם יתומים ואלמנות ר"ל.
שעשה כשהקדים את הפיצוץ בבניין לשעה שבה לא יהיו אנשים
במקום.

ולפיכך – חסדו של הקב"ה נעשה עימנו בכל יום בו אנו זוכים לפקוח
את עינינו ולקום ליום חדש של עשייה.

הודו לה' כי טוב
זכיתי לשמוע מיהודים רבים על מעשי ניסים שונים שאירעו עימם.
רבים מהם ביקשו לדעת כיצד הם יכולים להודות לקב"ה על הנס
שנעשה איתם ,וכיצד יכירו לו טובה על כך.

תרכה
בוטה

אישה המתגוררת בארצות הברית בבניין בן ארבעים קומות סיפרה
שראתה במו עיניה מטוס זעיר מתרסק אל תוך הבניין בו היא
מתגוררת ופוגע ישירות בחלון הבית שלה שהתפוצץ מעוצמת
ההתנגשות .כתוצאה מהתאונה נהרגו במקום שני הטייסים ,והמטוס
הפך לגוש מתכת שרופה ,כשהוא מותיר סביבו הרס וחורבן.
לגודל הנס יצאה האישה מתאונה זו בחיים ,וכל הפגיעה שלה הייתה
שנשרפה מעט בגופה .לאחר שהפנימה את גודל האסון היא הבינה
שנעשה עימה נס ופלא ומשמים ריחמו עליה והצילו אותה ממוות
בטוח.
על כן מיהרה לברר כיצד היא יכולה להודות לקב"ה על חסד עצום
זה שגמל איתה.
יהודי נוסף סיפר לי שבאחד הלילות הוא התעורר לפתע משנתו,
ומשום מה החליט לקום ולהתקלח במים חמים מאד .אחרי המקלחת
הוא שב למיטתו כשהוא תמה לעצמו מדוע עשה את המעשה המוזר
הזה.
בבוקר למחרת אותו יהודי חש ברע ,וכשהזעיקו רופא למיטתו הרופא
קבע שבלילה הקודם היהודי עבר התקף לב והמקלחת שעשה במים
החמים הצילה את חייו ,ואם לא היה עושה את אותה מקלחת חמה
לא היה נשאר בחיים ,משום שהמים החמים והאדים שעלו מהם
סייעו לשחרר את סתימת העורקים שהייתה בגופו ,וכך הוא ניצל
ממוות.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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היהודי שמע את דבריי וברוך ה' הדברים התיישבו על לבו ,והוא זכה
ללמוד להכיר בטובתו הגדולה של הקב"ה עימו ,שמחיה אותו בכל
יום מחדש ושופך חמתו על עצים ואבנים בלבד.
האם אינך רואה את טובתו הגדולה של הקב"ה שהחליף לך את
העונש הזה של אובדן החיים באובדן הממון בלבד? ומדוע אתה
אומר שהייתה לך שנה רעה? הרי זוהי כפיות טובה כלפי הקב"ה
לחשוב כך!"

"האם שכחת את כל הפעמים בהן הקב"ה הציל את חייך ואת חיי
משפחתך? ואולי אם היית זוכה בכסף רב הייתה מידת הדין מתוחה
עליך בגלל עבירה שעברת ,ואז היית חולה מאד ל"ע או שח"ו היית
נפטר מן העולם?

היהודי שתק ואני המשכתי בתוכחה:

"מדוע אתה אומר שעברה עליך שנה לא טובה?" שאלתי את היהודי,
"הרי אתה עומד כעת מולי חי בריא ונושם ברוך ה' .וכי דבר זה אינו
נחשב בעיניך לשנה טובה? צעירים רבים מתו בשנה זו ,ואילו אתה
ומשפחתך חיים ושלמים! האם רק הצלחה בכסף נחשבת בעיניך
לטובה מהקב"ה?"

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

באחת השנים בא לפניי יהודי ושאל אותי" :כבוד הרב ,מדוע השנה
שחלפה הייתה שנה לא טובה עבורי? והרי קיימתי תורה ומצוות,
ועמדתי בניסיונות רבים בגבורה ,מדוע אם כן מקור הפרנסה שלי
אבד לי ,וכל רכושי נלקח ממני?"

תרכה
בוטה

רעה שהיא טובה

ואני הוריתי לשניהם ולעוד רבים כמוהם את הדרך בה יהודי מכיר
טובה לקב"ה על רוב חסדיו – על ידי לימוד התורה ,קיום המצוות
ועיסוק בגמילות חסדים שהם קיום רצון הבורא.

גם יהודי זה שהבין את גודל הנס שנעשה עימו מיהר לשאול באיזה
אופן עליו להודות לקב"ה על חייו שניתנו לו במתנה.

תפילה פעם בשבוע
באחד הימים סיפר לי יהודי שהוא נוהג להתפלל לקב"ה רק פעם
אחת בשבוע.
"האם אתה יהודי רק פעם בשבוע? או שמא רק פעם בשבוע הקב"ה
מיטיב איתך?" שאלתי אותו בפליאה.
היהודי שמע את דבריי ,ולאחר שקיבל את המוסר שלי אמר" :כבוד
הרב צודק ,לא חשבתי על
כך .אני יהודי במשך כל
השבוע ,והקב"ה מיטיב
איתי בכל יום מימות
השבוע ,ועל כן אני חייב
להתפלל אליו ולהודות לו
בכל יום ויום".

תרכה
בוטה

ממעשה זה ניתן לראות
שלעיתים אנשים לא
מספיק מתבוננים בכל
הטוב שהקב"ה גומל איתם
שעה שעה ,ולכן הם אינם
מתעוררים מספיק להכרת
הטוב כלפי הבורא.
אולם כשהם יחשבו יותר
בתפילה
לעומק ויתבוננו סביבם
– הם יבחינו בכל הטובה
הסובבת אותם ,ואז יגיעו להודיה עצומה לה' יתברך.

אין שכחה לפני כסא כבודך
אישה עשירה מאד באה לפניי באחד הימים ובפיה טענות קשות
כלפי הקב"ה וכלפי ההנהגה שלו איתה .לאחר שהאישה נרגעה מעט
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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"ולמי התפללתי?" שאלתי מיד.

סוף סוף הבין היהודי למה כוונתי בדבריי ואמר" :אתה צודק ,אבל
בכל אופן אתה התפללת עליי!"

אך אני לא ויתרתי" :חשוב טוב ,האם באמת נראה לך שהכרת הטוב
מצידך מגיעה לי? וכי אני פקדתי אותך בבן?"
"כן" ,השיב היהודי.

"וכי חושב אתה שהתודה מגיעה לי?" שאלתי אותו לאחר ששמעתי
ממנו על הולדת בנו.

באחד מביקוריי בלונדון שבאנגליה בא לפניי אדם הרחוק מקיום
תורה ומצוות ,והזכיר לי ששנה קודם לכן הוא ביקש ממני ברכה
לזרע של קיימא .ברוך ה' הברכה התקיימה והוא זכה לבן זכר ,ועל
כן הוא בא להודות לי על כך.

מה אשיב לה'

האישה הסכימה עם דבריי ,ואני המשכתי ואמרתי לה" :כעת ,כשאת
מבינה את המקור לקשיים ולבעיות שצצו לפנייך – שובי בתשובה
על כך ששכחת להודות לקב"ה ולהכיר לו טובה על כל חסדיו
הישנים איתך ,וזאת תעשי על ידי התחזקות בקיום התורה והמצוות,
ואז תראי שבעיותייך תיפתרנה ללא כל קושי.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תרכה
בוטה

"כן ,בודאי שאני זוכרת" השיבה האישה ,ואני המשכתי" :נו ,והאם
זכרת להודות לקב"ה על כך? הרי הקב"ה היטיב איתך מאד ונתן לך
את האפשרות לרכוש את הבית הכי יפה במדינה! ואת ,במקום לזכור
את חסדו ולהודות לו על כך ,שכחת ממנו וכעת את עוד כועסת
ורוגזת על התנהלותו הקשה איתך שכל מטרתה היא להזכיר לך את
רוב חסדיו הגדולים שעליהם שכחת להודות".
מדיבורה השוטף שאלתי אותה" :האם את זוכרת שבשנה שעברה
קנית לעצמך בית גדול ויפה עד שאפילו בעיתונים כתבו על הבית
הזה?"

"לקב"ה" ,ענה היהודי.
"אם כן ,איפה הקב"ה נמצא אצלך? איך אתה מודה לו על המתנה
הנפלאה שהעניק לך?" שאלתי.
"חשבתי לתרום תרומה נכבדה לנצרכים" ,ענה היהודי .אבל אני לא
הנחתי לו" :ומה תיתן לקב"ה?"
היהודי חשב ,ולבסוף שאל בתמימות" :מה אפשר לתת לקב"ה? וכי
הוא זקוק לכסף?"

תרכה
בוטה

"לא" ,השבתי מיד" ,הקב"ה אינו זקוק לכסף ,לקב"ה מודים על ידי
קיום התורה והמצוות ,הנחת תפילין ,שמירת שבת ועוד".
היהודי שמע את הדברים ,ומיד קרא ואמר" :אבל אינני שומר תורה
ומצוות!"
לרגע נפל לבי בקרבי ,אולם מיד אמרתי לו" :למרות שאינך שומר
תורה ומצוות ,דע לך שהקב"ה הוא שנתן לך את בנך ,ורק לו עליך
להודות".
אותה שעה הייתה עת רצון ולבו של היהודי נפתח לדברי האמת
ששמע ממני .האמת הנצחית נכנסה וחלחלה אליו פנימה ,עד שהוא
קיבל על עצמו לשוב בתשובה שלימה.

כפיות טובה להכעיס
ארע עימי והגיע אליי יהודי ,שסיפר בהתרגשות כי בנס גלוי הוא ניצל
מתאונת דרכים קשה.
"להיכן היו מועדות פניך באותה נסיעה בה ניצלת?" שאלתי אותו.
היהודי היה נבוך מהשאלה ובתחילה לא רצה להשיב לי עליה ,עד
שלבסוף התברר שהוא היה בדרכו למקום עבירה.
כיון שכך ,הוכחתי אותו ואמרתי לו" :ראה כמה כפוי טובה היית כלפי
הבורא .הרי הקב"ה בטובו העניק לך מידו הרחבה מכונית ,כדי שיהיה
באפשרותך להגיע לתפילות בזמן וכדי שתזדרז לשיעורי תורה .אולם
אתה לקחת את הטובה הזו והשתמשת בה לדבר עבירה ,להכעיס
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כעבור שנה הגיע אליי מר כהן הי"ו פעם נוספת ואמר שהקב"ה לא
חסך חסדו מעימו ,והוא זכה לראות בהולדת נכדו .ועתה הוא מבקש
למשמע דבריו אמרתי לו שכיון שהוא מוקיר טובה לקב"ה ומכיר
במתנת החיים שהקב"ה העניק לו למשך שלושה חודשים שזה
כנגד כל תחזיות הרופאים ,והוא מודה לה' על כך – בודאי יחוס עליו
הקב"ה וברחמיו הגדולים יזכהו לראות בשמחת הולדת צאצא לבתו.

לא זיהיתי את פניו כלל ,כיון שמראהו השתפר מאד לטובה ,והוא
אמר לי שברוך ה' נתקבלה תפילתי בזכות אבותיי והוא זכה להשתתף
בחתונת בתו ועל כך הוא מודה לקב"ה בכל יום ויום .אך הוסיף עוד
וביקש שאתפלל עליו שהקב"ה יאריך ימיו בשנה נוספת כדי שיזכה
לראות את בתו מביאה פרי בטן לעולם.
כעבור שלושה חודשים בהיותי בניו יורק פעם נוספת ,בא לפניי מר
כהן.

ברכתי את מר כהן שזכות אבותיי הקדושים זיע"א תגן בעדו ,ובעזרתו
יתברך יזכה לחיות עוד שלושה חודשים כפי בקשתו.

כאשר ערכתי קבלת קהל במקום בא לפניי מר כהן וסיפר לי בייאוש
רב שהמחלה התפשטה בכל גופו והרופאים כבר לא נותנים לו
שום סיכוי להחלים ממנה .עוד הוסיף מר כהן ואמר שבתו עתידה
להתחתן בתוך שלושה חודשים ,וכיון שהוא אינו מעוניין להשבית
ולקלקל את שמחת החתונה ,הוא מבקש שאתפלל עליו שהקב"ה
יאריך ימיו למשך שלושה חודשים נוספים ,עד לאחר חתונת בתו.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

יהודי יקר בשם מר כהן הי"ו המתגורר בניו יורק שבארצות הברית,
חלה ל"ע במחלה האיומה.

תרכה
בוטה

חיים בהמשכים

היהודי חש בושה גדולה מדבריי הנוקבים ,ואני מקווה שדברים אלו
נכנסו ללבו ,גרמו לו לשוב מדרכו הקלוקלת ושינו את מעשיו.
את בורא העולם .האם אינך חושב כי בהתנהגותך הוכחת שאתה
כפוי טובה להכעיס?"

שאתפלל עבורו לעוד שלושה חודשים של חיים ,כיון שבתו השנייה
בגרה גם היא והיא עתידה להינשא בעוד שלושה חודשים.
מיד ברכתי אותו בכך ,ואמרתי לו שאמונתו התמימה בה' והכרת
הטוב שהוא חש על החיים הפלאיים שניתנים לו חדשים לבקרים,
יעמדו לו גם הפעם ויזכה להשתתף בנישואי בתו השנייה.
בחסדי שמים הרבים זכה אותו יהודי לרקוד ולשמוח בחתונת בתו
השנייה ,ולמרות שכבר שנים הוא נושא בגופו את המחלה האיומה
על גרורותיה ,באופן קטלני ביותר ,ברוך ה' הוא ממשיך לחיות
ולהתקיים.

תרכה
בוטה

גם הרופאים שרואים אותו ממשיך לחיות ולהתקיים מודים בפה
מלא שרק אמונתו החזקה בה' והתקווה שלו לחיים ,הן המעמידות
אותו על רגליו ,היות ועל פי דרך הטבע היה צריך לסיים את חייו כבר
זמן רב קודם לכן.
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עלינו לדעת כי בעולם הזה אנו רק צינור להעביר
את הכסף לנצרכים ולנזקקים .ביכולתנו להיות צינור
דק שדרכו מועברים סכומים קטנים ,והזכויות על
כך מעטות ,אולם ביכולתנו להיות צינור רחב שדרכו
הקב"ה מזרים לבריותיו סכומים גדולים ,ואז גם
זכויותינו תהיינה רבות וגדולות לאין שיעור.
(צדקה)

יהודי אינו יכול להתנתק לגמרי מעמו ,כשם שהשמן
צף על פני המים כך היהודי צף ונבדל מאומות
העולם ,וגם אם יבקש לערוק לאומה אחרת ולהיטמע
בתוכה ,לַ נֶ צח הוא יישאר שונה ונבדל משאר העמים.
(עם ישראל)

הסתפקות במועט
ש (בראשית כח ,כ)
ֶחם ֶל ֱאכֹל ו ֶּבגֶד ִל ְל ּבֹׁ
ָתן ִלי ל ֶ
ְונ ַ
זאת שאלת הצדיקים מאת השם ,לא ישאלו המותרות רק הדבר ההכרחי
בלבד שאי אפשר לו לאדם שיחיה בלעדיו .ובידוע כי נטיית אדם אחר בקשת
המותרות הוא גורם לו מהומות רבות ,ועל כן כל איש ירא את השם ראוי
לו שיהיה שמח בחלקו ושיסתפק במעט ,ושלא יתאוה המותרות ,וייטב לבו
ביראת השם ,הוא שאמר שלמה המלך עליו השלום "טוב מעט ביראת ה'
מאוצר רב ומהומה בו" .והביא לזה אות ועדות ומופת הכתוב שאחריו ,הוא
שאמר" :טוב ארוחת ירק ואהבה שם משור אבוס ושנאה בו" .יאמר :כי ייטב
לבני אדם המעט בחברה שתנעם להם ,יותר מן המרובה והמטעמים בחברת
השונאים( .רבינו בחיי בראשית פרק כח)

ֻקי (משלי ל ,ח)
ֶחם ח ִּ
יפנִי ל ֶ
ׁר ַאל ִּת ֶּתן ִלי ַה ְט ִר ֵ
רֵאׁש ָוע ֶֹש
פרנסני מאכל קצוב די הסיפוק להחיות הנפש ולא יותר( .מצודת דוד)

כי הריש והעושר מדות מגונות מביאות אותו לעבור על מצוות התורה .כי
עם הריש יצטרך אדם להחניף את הבריות ,כענין שכתוב (משלי יח ,כג)
"תחנונים ידבר רש" ,ועם העושר יבא האדם אל המותרות ויקנה לעצמו גסות
הרוח וגבה לב ,כענין שנאמר (שם) "ועשיר יענה עזות" ,עד שישימנו תועבה,
שנאמר (משלי טז ,ה) "תועבת ה' כל גבה לב"( .רבינו בחיי בראשית פרק כח)

לפני שנים רבות בנדודי בארצות הצפון ראיתי עדת זאבים רעבים ,רצים
ומחפשים מזונם ,וימצאו נבלת חיה קטנה מושלכת על דרכם ,ויקפצו כולם
עליה מבוהלים ודחופים .אבל לא יכלו לאכול טרף כי כל אחד מהם קפץ על

גבי חברו וידחפנו מבלי להשאיר לו מקום .וכה נשכו זה את זה וילחמו זה
בזה עד אשר כולם היו פצועים וזב מהם הרבה דם ונשארו מוטלים על השלג
חסרי אונים .רק אחדים ,הגיבורים שבהם ,הם שמו שיניהם בנבלה.
אבל ,כעבור רגע ,גם הבודדים שנשארו התחרו זה בזה ויכו וינשכו איש את
רעהו ,עד אשר גבר אחד מהם ויחטוף את הנבלה וינס .התבוננתי וראיתי
את המנצח רץ מרחוק ,והנה כל הדרך אשר רץ עליה ,מלאה דם מדמו אשר
זב מפצעיו הרבים אשר פצעוהו חבריו .אמרתי בליבי הן בדמו הוא ,אבל
ישביע רעבונו .עליו נאמר "בנפשו יביא לחמו" .חזרתי לראות את הנשארים,
והנה פצעיהם רבים וחמורים מפצעיו .דמם אבד ,וכוחם סר מעליהם .מה
הועילו במלחמתם ,לא רק שלא השביעו את רעבונם אלא גם נפצעו קשה
וגם הרגישו חרפת מנוצחים.
כאשר אני מתבונן על התאווה לחומריות עולה בזכרוני מעשה זה .הוא יכול
לשמש כמשל לבני האדם .הן גם המנצח בהתחרות ,פצוע הוא ,חולה ,עייף
ויגע .מלבד זאת נצחונו אשר ניצח אינו שווה מאומה .כי הרעב שלו להנאות
העולם הזה לא רק שלא יתמלא אלא יתרבה.
לעומת זאת ,אדם שאינו תאב לחומריות ויודע שאף מה שיש לו אינו שלו
הוא בוודאי לא ידאג אם יחסר לו ממון אלא יסתפק במועט שבמועט כדי
להחיות נפשו ואדרבה כל כוונתו ורצונו תהיה לטובת חברו( .מכתב מאליהו)

דייקו רבותינו לומר "כל מזונותיו של אדם קצובים לו" (ביצה טז) ולא אמרו
"כספו של אדם" .מפני שאף אם יתייקרו המצרכים והמדד ישתנה ,מכל
מקום המזונות הם קצובים ובהם לא יחול שינוי ,ויקבל כל אשר הקציבו לו.
(בשם הגאון רבי עזרא עטיא זצ"ל)

הסתפקות במועט
פת חרבה ושלוה בה
בימי חייו של מורי ורבי הגאון רבי חיים שמואל לופיאן זצוק"ל ,זכיתי
להיות מקורב אליו וללמוד מעט מהליכותיו המופלאות.

תוקפתסה
טעומב

בעיניי ממש ראיתי את מידת הסתפקותו במועט ,מתוך שמחה
ואושר.
קשה להאמין שבדורנו קיימים עדיין בתים המתנהלים בפשטות
שכזו ,מספר כסאות רעועים סביב שולחן ישן וכמה כוסות וצלחות
פשוטים היו כל הריהוט וכל הכלים שבבית .אך בני הבית היו
בחלקם,
מאושרים
בבחינת "טוב פת
חרבה ושלוה בה"
(משלי יז ,א).
הימים,
באחד
שמורי
כשהבחנתי
ורבי סובל מכאבי
ומייסורים
ראש
התעניינתי
ברגליו,
ילדי הרב מתברכים מפי הגאון הצדיק רבי חיים שמואל
בשלומו והוא השיב
לופיאן זצוק"ל
לי שמכיון שהוא כבר
זקן – זהו דבר טבעי שגופו סובל ממכאובים שונים ומשונים.
"ומדוע כבוד הרב אינו משתמש בתרופה להרגעת הכאב?" שאלתי
בפליאה.
"העיסוק בתורה הקדושה הוא ההרגעה שלי" ,השיב לי מורי ורבי
"כשאני יושב והוגה בתורה ועמל להבין סוגיה קשה – כל הכאבים
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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אלא שבימי חייו אבא חילק

הצדיק רבי משה אהרון פינטו זיע"א

ומלבד שתי המעטפות הכילה
הקופסא רק עוד כמה אלפי
שקלים שהם היו למעשה כל
רכושו של אבא! וזאת למרות
שכשאבא זיע"א עלה ממרוקו
לארץ ישראל הוא הביא עימו
סכום כסף רב.
בקופסא הסודית היו שתי
מעטפות :האחת הייתה עבור
הוצאות נישואי אחי ,ובמעטפה
השנייה היה סכום כסף עבור
צרכי הלווייתו וקבורתו של
אבא זיע"א.

לאחר שנפטר אבא ,כשהסתיימו ימי השבעה פתחנו את הקופסא
ותדהמה אחזה בנו.

זוכר אני שהייתה לאבא קופסת נעליים אותה החביא בארונו ובה
צבר את "הונו" .אנו הילדים דמיינו לעצמנו שוב ושוב שבקופסא יש
סכום כסף רב ,ורק אמי ,שתבדל לחיים ארוכים ,הייתה אומרת לנו
בכל עת" :עוד תהיה לכם הפתעה גדולה!"

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

בשנות נעוריי הבחנתי פעמים רבות בהנהגתו המיוחדת של כ"ק אבא
זיע"א שהתייחס בביטול לכסף ולחומר.

תוקפתסה
טעומב

קופסת הנעליים וצרור הכסף

כיצד זכה מורי ורבי לגדלות כה נפלאה בתורה? בזכות שלא ביקש
ליהנות מתענוגות העולם ,אלא הסתפק במועט והיה די לו במה
שיש לו כדי מחייתו.

שלי נשכחים ממני ואינני חש בהם כלל" .כך אמר הרב כששלוה
נסוכה על פניו.

את כל כספו לעניים ולנזקקים וגם תמך בישיבות הקדושות ולא
הותיר לעצמו אלא מה שמספיק לו למחייתו.
באותה שעה ,לאחר שאבא נפטר לבית עולמו ,זכינו ללמוד מהנהגה
מיוחדת זו שלו על ערכו האמיתי של הכסף בעולם הזה ,שמיועד
להיות אמצעי בלבד לעבודת ה' ,ואין לראות בו ח"ו מטרה לצבור
ממנו סכום רב ככל האפשר.

תוקפתסה
טעומב

אחד המרבה ואחד הממעיט
באחת השנים נכנס אליי יהודי וביקש ברכת הצלחה בעבורו ,בעבור
אשתו ובעבור ששה עשר ילדיו כן ירבו .בתוך דבריו סיפר היהודי
שהוא מתגורר עם כל משפחתו ברוכת הילדים בדירה בת שלושה
חדרים בלבד.
"כיצד מספיק לכם המקום הצר לכל כך הרבה נפשות?" שאלתי
אותו בתמיהה ,והיהודי השיב" :כבוד הרב ,במקום להכניס חפצים
וריהוט הביתה ,אני מכניס לביתי ילדים!"
כיום ,לצערנו אנשים רבים אינם מוותרים על ריהוט יקר וחדיש,
מזנון מעוצב וחפצים יקרי ערך .כך מתמלא ביתם בחפצים שונים
עד שאין בו עוד מקום לנפשות נוספות.
אולם יהודי זה הבין שאין צורך בכל אלו ,הוא הסתפק בכיסאות
פשוטים ובמיטות צנועות ,וכך במקום להשקיע את כספו ואת
כוחותיו בריהוט – הוא השקיע את כל כולו בטיפוח ילדיו ובחינוכם
לתורה וליראת שמים.
וזוהי הדרך הנכונה בה יש להתנהג בעולם הזה .בעניינים שברוחניות
– על האדם להקדיש את כל כוחותיו ואת כל זמנו לעבודת ה' וכל
המרבה הרי זה משובח .ולעומת זאת בענייני החומר – כל הממעיט
הרי זה משובח.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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בבית הוריי שבמרוקו ,כבכל בתי היהודים ,היינו אוכלים במשך ימי
חג הפסח רק תפוחי אדמה ,מצות ומעט עוף .באותם ימים לא היה
בנמצא השפע העצום שיש היום של המאכלים השונים ,העוגות
והמשקים הכשרים לפסח בכשרות מהודרת ,וברוך ה' גם אז היינו
חיים וקיימים ,שהרי ניתן להתקיים ממצה וממים בלבד.

שבעת ימים מצות תאכלו

כשם שבני המשפחה האביונים מוכנים לסבול סבל רב ,ובלבד
שיסתירו את העוני והרעב השולטים בביתם – באותה מידת הסתרה
עלינו לנהוג כדי להסתיר את מעשינו הטובים ,לא להתגאות בהם
ולא לפרסמם ברבים .ועלינו להשתדל כל ימינו להתנהג בענווה
ובהכנעה בבחינת האמור (מיכה ו ,ח) – "עשות משפט ואהבת חסד
והצנע לכת עם אלוה-יך".

מובן שהשתדלתי לעזור להם ככל יכולתי .אך לאחר מעשה חשבתי
לעצמי שהרי אמרו חז"ל (ויק"ר לד ,ח)" :יותר ממה שבעל הבית
עושה עם העני ,העני עושה עם בעל הבית" ,ויותר ממה שאני סייעתי
למשפחה ,אני זכיתי ללמוד ממשפחה זו מוסר השכל גדול:

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

האישה השפילה את עיניה והשיבה שבעלה והיא מתביישים מאד
שאנשים זרים ידעו על העוני שבביתם והם מנסים ככל יכולתם
להסתיר את מצבם הקשה מעיני הבריות .ולמרות שכל בני המשפחה
סובלים מכך – אין בכוחם הנפשי לעמוד בפני בושה זו.

תוקפתסה
טעומב

כאב לי מאד לשמוע על מצבם הכלכלי הקשה ,ולכן שאלתי אותה:
"הרי ישנם ארגוני חסד רבים מאד בשכונה שלכם ,מדוע לא תפני
אליהם ותבקשי מהם עזרה?"

באחד הימים באה לפניי אישה בוכה שסיפרה במר לבה שאין בביתם
לחם לאכול ומים לשתות ובני ביתה סובלים מקור מרעב ומצמא
באופן קבוע .כהוכחה לדבריה הופיע לפתע בנה ,ולנגד עיניי פנה
לאימו" :אמא ,אני רעב! מה אפשר לאכול?"

הצנע לכת עם אלוה-יך

לעומת זאת עצם החג והשינוי המבורך שהיה בו גרמו לנו להיות
מאושרים ושמחים עד מאד ,ולמרות האוכל הדל הרגשנו בחג
התעלות אמיתית ותענוג רוחני רב.
וחשבתי לעצמי שיש בדבר לימוד עצום.
הנה בחיי היום יום אנו מתאווים לכל מיני מאכלים משובחים,
ומבקשים לעצמנו כמה סוגי תבשילים לגוון בהם את הארוחות.
והנה בא חג הפסח ומוכיח לנו כי כל זה הבל! שהרי ניתן להתקיים
במשך שבוע ימים ואף יותר מכך – ממצה ,מעט תפוחי אדמה ומים,
מבלי להזדקק לאותו שפע שקיים בעולם המודרני ,וכל מה שאנו
ממלאים את עצמנו באותו שפע חומרי הרי זה בעצת היצר שמושך
אותנו להבל ולתאוות.

תוקפתסה
טעומב

אך דווקא מתוך ההסתפקות במועט ומתוך הפחתת השפע החומרי
מסוגל היהודי לעלות ולהתעלות ,ולצמוח מבחינה רוחנית.
הרב בצעירותו

ובתורה אתה עמל
באחד הימים זכיתי לתרץ את קושייתו של
"בעל ההפלאה" בסוגיה מסוימת .סוגיה זו
למדתי שלושים וחמש שנים לפני כן ,כאשר
הייתי בחור בישיבה ,ובטוח אני שאותה
סוגיה השתרשה בי היות ולמדתי אותה
בעבר מתוך עמל ויגיעה ,על פי מתכונתם
המכוונת והמסודרת של רבותיי.
בהיותי בחור ישיבה נדדתי למקום תורה,
לישיבות הקדושות בארמונטייר שבצרפת
ובסונדרלנד שבאנגליה ,כך שלא ראיתי את
הוריי במשך שבע שנים .בישיבה בצרפת,
בנוסף לגעגועים העזים לבית ולמשפחה
התמודדנו חבריי ואני עם עוני ,מחסור
ותנאים פיזיים קשים מאד.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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האמת היא ,שכשהייתי בחור היו בלבי טענות שונות על כ"ק אבא

פירות עמלי באותן שנים
הגאון הצדיק רבי גרשון ליבמאן זצוק"ל
ראש ישיבת נובהרדוק בית יוסף בצרפת
קשות ניתנו לי שנים רבות
לאחר מכן ,כשזכיתי בסייעתא
דשמיא להבין את הסוגיה שלמדתי בהיותי בחור מתוך קושי ויגיעה
עצומה.
כך ,מתוך דחקות ועוני,
למדנו תורה בכוונה טהורה,
כפי מאמר חז"ל – "כך
היא דרכה של תורה פת
במלח תאכל ומים במשורה
תשתה ועל הארץ תישן
וחיי צער תחיה ובתורה
אתה עמל" (אבות ו ,ד).

אנו ,שלא העזנו לומר בפה מלא שהקור אכן מפריע לנו מאד –
שתקנו ,אבל פנינו המיוסרות אמרו הכל .כשקלט ראש הישיבה את
תגובתנו הוא החל לשיר
איתנו בדבקות עצומה ,עד
שתחושת הקור עזבה אותנו
וחמימות נעימה התפשטה
בגופנו.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תוקפתסה
טעומב

המ ְחיָ ה
ראש הישיבה שראה אותנו נאלצים להתמודד עם תנאי ִ
הקשים ,ביקש לעודד את רוחנו וכשהבחין בנו רועדים מקור שאל:
"האם קר לכם?"
באחת השנים שרר חורף קשה במיוחד ,ובדיוק באותה תקופה אזל
הדלק ממערכת החימום של הפנימייה ,וללא חימום בחדרים – כמעט
שקפאנו מקור .בשל המצב הכלכלי הקשה של הישיבה לא הייתה
לנו אפילו שמיכה ראויה להתכסות בה ,ועל כן התכסינו במזרונים(!)
מפני הקור הנורא.

המזון בישיבה היה מזון פשוט ודל ,שמטרתו הייתה רק להביא לקיום
הנפש ,וגם מיטתי בפנימייה של הישיבה הייתה דלה ועלובה.

הקדוש זיע"א ששלח אותי להתמודד עם אותם קשיים בישיבה
המרוחקת ,ובאחת הפעמים כששוחחתי איתו על המצב הקשה
בישיבה ,השיב לי אבא בנחת" :כך אתה אומר עכשיו ,אבל כשתגדל
עוד תאמר לי :תודה רבה ,אבא!"
ואבא צדק.
כשבגרתי ,מספר פעמים עלה במחשבתי להיות איש עסקים ,אולם
בכל פעם בה נכנסה בי מחשבה זו – הייתי נזכר במילותיו הפשוטות
והאמיתיות של אבא ,ומיד הייתי מבין שהייעוד האמיתי שלי הוא
להפיץ את התורה בעם ישראל ולא להתעסק במסחר ובעסקים.

תוקפתסה
טעומב

עד היום כשאני מביט על העבר ונזכר בדרך בה צעדתי עד להיכן
שהגעתי ,מיד שפתיי רוחשות" :תודה רבה ,אבא!"
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כאשר אדם פוגם במצוה כלשהי – מידת הדין דורשת
שהקב"ה ייקח ממנו את בניו ,כיון שהבנים ערבים
למעשי הוריהם .אולם מאחר והקב"ה הוא בעל
הרחמים ,הוא נוטל מהאדם את כספו ורכושו ,וכך
ילדיו מצטערים אף הם בצער העניות ונחשבים לעני
החשוב כמת.
(עושר)

העיניים הרואות – הן אם כל חטאת .על ידי שאדם
רואה דבר אסור ומתאווה לו ,דבר זה עלול לגרום לו
לבוא לידי חטא ר"ל.
(נפלאות הבריאה)

השגחה פרטית
ש ַמיִם ִּכ ְסאוֹ ֵעינָיו ֶיחֱז ּו ַע ְפ ַע ָּפיו י ְִבחֲנ ּו ְּבנֵי ָא ָדם (תהילים
ׁ
ה' ְּב ֵהיכַל ָק ְדׁשוֹ ה' ַּב ָּ
יא ,ד)
אנחנו רואים שהשגחת ה' בעולמו ושכרו ועונשו ,היא לפעמים גלויה
ופעמים צפונה ,שמצד אחד יראה המשכיל ויצייר לעצמו שה' יושב בהיכל
קדשו בבית המקדש למטה ,כמלך היושב בין בני עמו שופט ודן ומשגיח על
מעשיהם ,ובצד אחר יתדמה אל ההמון כי בשמים כסאו ,שסילק השגחתו מן
הארץ וישם כסא הנהגתו בשמים ,כאלו מסר ההנהגה אל השמים והמערכת
שעל ידם מנהיג עולמו לא על ידי ההשגחה ,ומבאר שבאמת ה' הוא בהיכל
קדשו ועיניו יחזו וישגיחו השגחה פרטית ,ומה שנראה מצד אחר כי בשמים
כסאו ושהוא מעצים את עיניו ובלתי משגיח ,הוא מפני כי עפעפיו יבחנו בני
אדם[ ,העפעפיים הם הסוגרים את העיניים ,והוא ציון אל סילוק ההשגחה
שאז דומה כי עיניו סגורים ע"י העפעפיים לבל יראה את הנעשה בארץ] מה
שמעצים עיניו מלהשגיח ,הוא כי על ידי זה יבחנו בני אדם ויצא לאור מעשה
הצדיקים אם עובדים לשמו ,ועי"כ מלא לב הרשעים לעשות רע( .מלבי"ם
תהילים פרק יא)

ִיח ֶאל ּכָל יֹ ְׁש ֵבי
ָאה ֶאת ּכָל ְּבנֵי ָה ָא ָדםִ .מ ְּמכוֹן ִׁש ְב ּתוֹ ִה ְׁש ּג ַ
ׁש ַמיִם ִה ִּביט ה' ר ָ
ִמ ָּ
יהם (תהילים פרק לג)
ֶׂ
ַחד ִל ָּבם ַה ֵּמ ִבין ֶאל ּכָל ַמ ֲע ֵש
ָה ָארֶץַ .ה ּי ֵֹצר י ַ

ִיח ִמן
ָתלֵנ ּו ַמ ְׁש ּג ַ
ּדו ֶֹמה דו ִֹדי ִל ְצ ִבי אוֹ ְלע ֶֹפר ָה ַא ּי ִָלים ִה ּנֵה זֶה עו ֵֹמד ַא ַחר ּכ ְ
ַכים (שה"ש ב ,ט)
ַה ַח ּלֹנוֹת ֵמ ִציץ ִמן ַה ֲחר ִּ
והנה ירמיה ע"ה ביאר ההשגחה על ב' חלקים כללים ופרטים ואין זה רק

בבני אדם שההשגחה שופעת עליהם בכלל ובפרט ,והוא שאמר (ירמיה לב)
ּגְ דֹל ָה ֵע ָצה וְ ַרב ָה ֲעלִ ילִ ּיָ ה ֲא ֶׁשר ֵעינֶ יָך ְפ ֻקחֹות ַעל ּכָ ל ַּד ְרכֵ י ּבְ נֵ י ָא ָדם  -זו היא
השגחה כללית ,לָ ֵתת לְ ִאיׁש ּכִ ְד ָרכָ יו וְ כִ ְפ ִרי ַמ ֲעלָ לָ יו  -זהו השגחה פרטית .וזהו
שאמר שלמה (שיר השירים ב) דומה דודי לצבי או לעופר האילים הנה זה
עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים .ויש לך להתבונן
בכתוב הזה שהתחיל לדבר בדרך נסתר באמרו דומה דודי לצבי ולא אמר
דומה אתה ואח"כ דיבר בדרך קירוב באמרו הנה זה עומד ולא אמר הנה הוא,
והענין הזה להורות שהשם יתברך הנמשל לדוד הוא נמצא וקרוב בלב והוא
רחוק להשיגו ...ובא ולימד כי אע"פ שיש כותל זה מפסיק משגיח הוא מן
חלוני רקיע ומציץ מן החרכים שבכסא הכבוד ,וזהו לבטל דעת האומרים כי
מפחיתות האדם אצל רוממות השם יתברך ומעלתו אין ההשגחה שופעת
בשפלים ,ומה שכפל הלשון משגיח מציץ רמז לשתי ההשגחות שהזכרתי
ההשגחה הפרטית אינה נמשכת אלא אחר השכל ועל כן אינה נמצאת בשאר
בעלי חיים וכל שכן בצמחים ,שאין העלה שנפל לו מן האילן הוא בהשגחה
מאת הבורא יתעלה ,ולא שזה העכביש טרף זה הזבוב בגזרה מאתו יתברך,
ולא הרוק שרקק ראובן ונפל על היתוש והרגו שהיה ממנו יתעלה ,ולא שזה
הדג חטף ובלע התולעת הצפה על פני המים ברצון אלקי אלא כל זה מקרה
גמור ,והראיה שאין בשאר בעלי חיים השגחה פרטית מה שאמר חבקוק
(חבקוק א) ותעש אדם כדגי הים וגו' למדך הכתוב כי שאר בעלי חיים נעזבים
הם אין ההשגחה בהם פרטית ,אבל בבני אדם אינו כן זה הוא שאמר (שם)
ה' למשפט שמתו וגו' .למדך שהשגחת ה' יתברך פרטית על האדם להנהיגו
בדרכי המשפט ולהוכיחו בתוכחות על עוון( .ספר כד הקמח השגחה)

השגחה פרטית
מה' מצעדי גבר
הסיפור הבא עורר בזמן התרחשותו התפעלות רבה במדינת צרפת
ואף מחוצה לה ,וגרם לחיזוק גדול ולקידוש ה' בעולם.

החגשה
תיטרפ

משפחת מויאל המתגוררת בצרפת מקורבת מאד לשושלת משפחת
פינטו המעטירה .מתוך חסידותם ונאמנותם לשושלת הקודש
מקפידים בני המשפחה מידי שנה להשתתף בהילולת הצדיק רבי
חיים פינטו זיע"א במרוקו.
באחת השנים ,כאשר נערכה ההילולא ,חפצתי לשוחח עם אדון
מויאל הי"ו ,ועל כן ביקשתי ממר מרציאנו הי"ו ,שהיה לצידי ,שיקרא
לו לבוא אליי.
האמת היא שכבר שלושה חודשים לפני כן חפצתי לדבר עם מר
מויאל ,ואיני יודע מדוע אך הדבר נדחה מיום ליום ולבסוף גם בזמן
ההילולא ,למרות שביקשתי שמר מויאל יבוא אליי ,לא עלה בידי
לשוחח איתו.
באחד מימי רביעי שלאחר ההילולא נזכרתי בכך שוב ,ופניתי בבקשה
למזכיר שלי ,מר מרציאנו שיתקשר למר מויאל ולאביו ויאמר להם
לבוא אליי עוד באותו היום מבלי לדחות זאת ,משום שפגישתנו
נדחית כבר למעלה משלושה חודשים ללא כל סיבה הגיונית .מר
מרציאנו עשה כבקשתי והתקשר לאדון מויאל ולאביו ,וביקש מהם
לבוא אליי עוד באותו היום ,משום שברצוני לשוחח עימם.
כשהגיעו אליי ,לתדהמתי הרבה נשכחו ממני הדברים שאותם
חפצתי לומר להם במשך שלושת החודשים ,ולא זכרתי כלל לשם
מה קראתי להם אליי .במבוכתי הרבה אמרתי להם שברצוני להעביר
חפץ כלשהוא לגברת מויאל.
מיד כשהוצאתי מילים אלו מפי לא ידעתי להסביר את פשרן,
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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"אם אינכם יודעים לשיר" אמרתי" ,נסו כעת ללמוד את הזמירות.

אדון מויאל הביט בי מופתע ,ואמר" :אשתי ואני איננו יודעים כלל
לשיר זמירות שבת .ובכלל ,אשתי נמצאת כעת בחו"ל ואמורה לשוב
רק בשבוע הבא".

בחדרי ,הגשתי את
הזמירון לאדון מויאל
ואמרתי לו שיביא אותו
לאשתו .אחר כך הוספתי
ואמרתי לו שמהשבת
הקרובה הם ישירו
מספרון זה זמירות שבת.

חוברת זמירות שבת

רגעים ארוכים התקשיתי
להחליט האם מתאים
לתת חפץ זה לגברת
מויאל ,אולם כיון שזו
הייתה האפשרות היחידה
שעמדה בפניי – לקחתי
את הספרון והבאתי אותו
לחדרי.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

החגשה
תיטרפ

כך ,בעודי בוחן את החפצים שבחדר הבחנתי פתאום בספר זמירות
שבת שקיבלתי כמזכרת
משמחתו של מר יהודה
צור הי"ו משיקאגו
שבארצות הברית.

כשהבחנתי שאין במשרדי שום חפץ מתאים שאוכל לתת אותו
לגברת מויאל ,ירדתי למשרדו של ר' חנניה הי"ו ושאלתי אותו האם
יש לו חפץ שמתאים לתת אותו לאישה .ר' חנניה השיב בשלילה
והוסיף בבדיחות שיש לו לתת לי רק את המחשב שמולו.
ובמהירות סבבו עיניי את החדר ,כדי לראות איזה חפץ אוכל לתת
לגברת מויאל כפי שהוצאתי מפי.

ואם אשתך לא תהיה בבית בשבת הקרובה – התחילו במנהג זה
מהשבת הבאה".
רגע לפני שנתתי את הספרון בידו של מר מויאל הוספתי" :ועוד
בקשה לי אליך ,שתארגן בביתך מידי יום רביעי בשעות הערב שיעור
תורה .בני רבי משה שליט"א יבוא למסור את השיעור".
אדון מויאל הסכים מיד לבקשתי ורק שאל אם אפשר יהיה שהשיעור
ייקבע ליום שלישי ,אך אני השבתי לו שאני מבקש שהשיעור ייערך
דווקא ביום רביעי! לאחר מכן נתתי בידו את הספרון ופטרתי אותו
ואת אביו לשלום.

החגשה
תיטרפ

לאחר שאדון מויאל ואביו יצאו ממשרדי הרגשתי בתוכי הרגשה
מוזרה מאד.
כששיחזרתי את מעשיי בזמן הפגישה ואת תוכן השיחה ששוחחתי
עימם הרגשתי פתאום בושה גדולה מפניהם של מר מויאל ואביו,
ולא ידעתי להסביר לעצמי למה נהגתי באופן משונה זה.
לפיכך פניתי לר' חנניה וסיפרתי לו על מחשבותיי אלו ועל התחושה
המשונה שלי ,אך הוא אמר לי" :ודאי מעשיך נעשו כי כך היה רצון
ה' ,ומן השמים כיוונו אותך לנהוג באופן שנהגת .גם אם כיום איננו
מבינים את פשר המעשים – ימים יגידו על מה היה הדבר ,ומדוע
נהגת באופן זה".
כעבור יומיים ,ביום שישי ,ישבתי עם רבני הכולל ודיברנו על עניינים
שונים שקשורים בכולל.
לפתע צלצל הטלפון ומר מרציאנו קיבל את השיחה .על הקו היה
אדון מויאל שביקש למסור לי תודה גדולה ,וכן שאשתו אמורה
להגיע הביתה בעוד כשעה.
כששמעתי זאת נטלתי את הטלפון לידי וביקשתי מאדון מויאל
הסבר לדבריו :ראשית ,מדוע מגיעה לי תודה רבה? ושנית ,הרי לפני
יומיים הוא אמר לי שאשתו אמורה לשוב הביתה רק בשבוע הבא,
ולמה אם כן הוא אומר עכשיו שאשתו תהיה בבית בעזרת ה' בעוד
כשעה?

271

חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.

272

בהמשך מסע ההרג ירו הטרוריסטים צרורות כדורים רבים לכיוון
המסעדה ,כיון שידעו שאנשים רבים יושבים בה .אך בניסי ניסים,
בהשגחה פלאית לא הספיקו אנשי הקבוצה של אשתי להגיע
למסעדה ,וכך ניצלו ממוות בטוח וחייהם ניתנו להם במתנה".
כאשר נפגשתי עם כבוד הרב ,הרב ביקש ממני גם לארגן שיעורי
תורה בימי רביעי בביתנו ,והתעקשת על יום זה .ועל כך אני מודה
לך מאד ,משום שזכות השיעור שקיבלתי על עצמי עמדה לאשתי
שהייתה באותם רגעים בסכנת חיים ממש ,וזכות התורה הצילה את
חייה ביחד עם שאר אנשי הקבוצה אשר עלו עימה לקומה העליונה,
ללא כל סיבה הנראית לעין.

מיד כשנשמעו היריות מיהרה אשתי להישכב על רצפת הקומה
העליונה כדי להסתתר מפני המרצחים .בעודה שוכבת במחבואה
שלחה אליי אשתי ִמ ְסרֹון (הודעת  )SMSשטרוריסטים פרצו לבית
המלון והיא חוששת לחייה .אך אני השבתי לה במסרון שאני סמוך
ובטוח שבשבת הקרובה היא כבר תהיה חזרה בבית ,משום שהרב
פינטו שליט"א העביר עבורה היום ספרון לזמירות שבת ,ואמר שבכל
ערב שבת נשיר ביחד מתוך הזמירון שהוא נתן לה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

באותם רגעים התרחש במקום אסון נורא .טרוריסטים פרצו ללובי
המלון וירו במקום בכשמונים איש הי"ד .כל אותם אנשים שנפגעו
ישירות מאש המרצחים – נהרגו ולא נותר בהם אדם חי ,וגם אלו
שלא נהרגו מיד מאש המחבלים ,אלא נפצעו באורח קשה או אנוש
– מתו מפצעיהם בבתי החולים במהלך הלילה.

החגשה
תיטרפ

"ביום רביעי ,ה 26-בנובמבר  ,2008כאשר נפגשנו במשרדו של הרב,
ישבה אשתי בלובי בית מלון במומביי שבהודו עם קבוצת אנשי
עסקים .לפתע ,ללא כל סיבה הגיונית ביקשה אשתי מאנשי הקבוצה
שיצטרפו אליה ללובי המסעדה שנמצא בקומה העליונה .בעודם
עולים ללובי שבקומה העליונה – שמעו לפתע אנשי הקבוצה קול
יריות מכיוון המקום אותו עזבו.
מכאן ואילך שמעתי מפיו של אדון מויאל את סיפור הדברים שריגשו
אותי עד מאד ,וכך סיפר:

כך סיפר אדון מויאל כשהוא נרגש ומודה על הצלת אשתו מאש
המרצחים.
לאחר מעשה התחברו לי כל חלקי הפאזל ונאספו לתמונה אחת
שלימה שענתה על כל תמיהותיי ולימדה אותי לימוד עצום :הקב"ה
הוא מנהיג הבירה ,ולעיתים כדי לקיים את רצונו הוא שולח שליחים
שיפעלו ויוציאו את רצונו אל הפועל.
לפעמים השליחים זוכים לדעת שכעת הם משמשים בשליחות
ההשגחה העליונה ,אך לפעמים האדם פועל את פעולותיו מבלי
לדעת שהוא מתפקד כשליח.

החגשה
תיטרפ

גם אני ,שביקשתי לפגוש את מר מויאל – לא ידעתי פתאום לשם
מה קראתי לו אליי ,וכמו כן לא הבנתי מדוע יצאו מפי הדיבורים
המשונים שברצוני לתת חפץ כלשהוא לגברת מויאל ,ואיזה חפץ?
ספרון זמירות שבת .ובכלל – מדוע עלה בדעתי לבקש ממנו לארגן
בביתו שיעור תורה? ודווקא ביום רביעי ,היום שבו הייתה אשתו
נתונה בסכנה?
אך אני מודה לקב"ה שזכיתי להיות השליח שלו לגרום לאדון מויאל
להרבות זכויות ובכך להביא להצלת אשתו ולקידוש שם ה' בעולם.
לאחר הצלתה המופלאה ביקשה הגברת מויאל לשוב מיד לביתה
שבפריז .ממשלת הודו שנענתה לבקשתה הציעה לצרף אותה לטיסה
לצרפת במטוס פרטי שהגיע מפריז ,אולם זמן הטיסה לצרפת נקבע
ליום השבת!
מובן שהגברת מויאל לא יכלה להצטרף לטיסה זו ,אך גם מכך גאל
אותה הקב"ה ,כששלח למקום את הטייס הראשי של מטוס "אל על"
שחיפש אחר נוסעים ישראליים במקום.
כיון שהגברת מויאל ענדה על צווארה מגן דוד ,הטייס זיהה אותה
כיהודיה ומיד הזמין אותה להצטרף לטיסה לארץ ישראל.
הגברת מויאל נענתה להצעה ותחת שמירה קפדנית של המשטרה,
וברשות הקונסוליה הצרפתית היא הגיעה ביום חמישי בלילה לתל
אביב ,ומתל אביב השלימה את טיסתה לצרפת .כך הספיקה להגיע
לפריז ביום שישי לפני שבת!
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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הבוקר
באשמורת
נשמעו נקישות על
דלת הבית ,ומר כנפו
עמד בפתח .תמהתי
ושאלתי אותו "מדוע
הינך מגיע אלי בשעת
בוקר כה מוקדמת,
שמא ידוע לך דבר מה
על אבא"? בתחילה
הוא לא ענה וניסה
משאלתי.
להתחמק
אולם אמרתי לו "דע לך
כי כבר מאמש עלתה
בליבי הרגשה לא טובה

הג"ר חיים פנחס שיינברג זצוק"ל מספיד את
הצדיק רבי משה אהרון פינטו זיע"א ביום השלושים
בדמעות שליש

בעיצומה של השמחה ,עלתה בליבי תחושה שאינה מבשרת טובות
לגבי אבא זצ"ל וחשש כבד מילא את ליבי מפני הבאות .תיכף יצאתי
ממקום השמחה ושבתי אל ביתי .משום מה עלה בי רצון לישון על
הארץ ,וכך אכן עשיתי...

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

בה' באלול התשמ"ה ,היום שאבא זיע"א נפטר לבית עולמו ,שהיתי
במרוקו .באותו ערב נערכה שמחת בר המצווה לבנו של מר מרדכי
כנפו הי"ו ,שהוא בעל הבית שלי במרוקו.

בדרך שאדם רוצה לילך

החגשה
תיטרפ

ברוב עם ערכה משפחת מויאל סעודת הודיה לבורא עולם על
הצלתה המופלאה של אם המשפחה מהתופת בהודו .ומאותו היום
אין הם מפסיקים לשבח ולהלל את הקב"ה על הניסים והנפלאות
שנעשו עימם.

בעלה ,שחיכה במתח רב לראות אותה שבה הביתה בריאה ושלימה,
הגיע לקבל את פניה בשדה התעופה כשבידו החפץ שנשלח עבורה
– ספר זמירות השבת.

בקשר לאבא" ...ואף הכנסתי אותו אל הבית ,והראתי לו שישנתי
על הארץ .ואז הודיע הוא לי בצער וביגון קודר על הסתלקותו של
הצדיק אבי מורי זיע"א .מיד נעניתי ואמרתי "ברוך דיין האמת".
תיכף נחפזתי בדרכי לעבר שדה התעופה כדי להספיק ולהשתתף
במסע ההלוויה בארץ הקודש .שמתי פעמיי לעבר הטיסה היוצאת
לצרפת ,כדי להמשיך להמריא משם לארץ ישראל ,זאת מבלי שהיה
בידי כרטיס טיסה לארץ הקודש .מה גם שבאותה התקופה שררו
יחסים עכורים בין מדינת ישראל למרוקו ,ובידי היה דרכון מרוקאי
בלבד ללא כל אשרת כניסה לישראל.

החגשה
תיטרפ

אולם השלכתי יהבי על ה' יתברך ונשענתי על רובי חסדיו כי כבר
אמצא את הדרך .בשדה התעופה במרוקו עליתי על המטוס שהיה
בדרכו לצרפת ,וזאת בעזרת ערבי מחסידי אומות העולם שסייע בידי.
משנחת המטוס בצרפת ,הופתעתי לראות כי מיקום הנחיתה היה
סמוך ונראה למטוס של חברת התעופה "אל על" העומד להמריא
לארץ ישראל ...בירידתי מן המטוס ,עליתי מיד אל המטוס שפניו
מועדות לארץ הקודש .על אתר הקיפוני אנשי ביטחון רבים בדרישה
להציג בפניהם את כרטיס הטיסה ואת כל המסמכים הכרוכים בכך.
המולה קמה מסביבי...
רציתי להסביר את נסיבות נסיעתי ואת כל הקורות אותי בשעות
האחרונות ,אך פרץ של דמעות עמדו בגרוני ולא יכולתי לדבר.
הטייס אשר שמע את הקולות העולים מן המטוס יצא מתאו ושאל
אותי "מה שמך"? ועניתי לו .אך הוא המשיך ושאל "מה שם אביך"?
"רבי משה אהרן פינטו זצוק"ל" השבתי" .ומתי הוא נפטר"? הוסיף
לשאול" .אמש" ...עניתי בבכי.
על אתר הורה הטייס לאפשר לי לטוס ולהסדיר לי מקום ישיבה...
ואני עודני תמה היאך לפתע נשתנה היחס הנוקשה אליי ,וכיצד זה
אירע שהטייס עצמו הסדיר לי את העניין על מנת שאוכל לטוס .אך
פליאתי לא נמשכה זמן רב ,והטייס נפנה אליי ואמר לי כך "דע לך,
כי אומנם יהודי אנוכי ,אך גדלתי בבית שאינו שומר מסורת ,אולם
מבלי ספק נגלתה לעיני היום הזה יד ההשגחה העליונה באופן מוחש
וברור.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כששמעתי את הדברים הכנים חשתי שהייתה זו יד ההשגחה
המופלאה של הקב"ה שהכניס בלבו של הטייס דווקא באותו היום
להפעיל את מכשיר הרדיו ,דבר שהוא אינו עושה בדרך כלל ,ואחר

כמובן שמילאתי אחר בקשתו והתפללתי עליו ,ואין בליבי כל ספק
שזכיתי לישועה המופלאה הזו רק מכח זכותו של אבא זצ"ל ,אשר
משמיים סיבבו עבורו שאסע להשתתף בהלווייתו ולחלוק לו את
הכבוד האחרון כיאה לרום קדושת מעלתו .אומנם הגעתי לאחר
שנערכה כבר ההלוויה ,אולם התחלתי לשבת "שבעה" יחד עם אחיי
ואחיותיי.

וכעת המשיך הטייס וביקש ממני בתחינה "אנא ,הזכר את שמי
לטובה על קברו של אביך הצדיק זיע"א לישועה ולברכה".
והנה כעת רואה אני לנגד עיני את בנו של הצדיק זצ"ל עולה אל
המטוס ,וכעת מתברר לי מעל לכל ספק מדוע שמעתי את ההודעה
על פטירת הצדיק זצ"ל -אין זאת אלא אות וסימן משמים שנשלחו
אליי כדי שאאפשר לך לטוס עימי חרף כל הקשיים בהסדר ענייני
הטיסה"!

כיביתי ברוגז מה את המכשיר ,אכן צודק אני להימנע מלהאזין
לרדיו ,כי תמיד מבשרים שם בשורות רעות .אך שוב כמו יד נעלמה
גרמה לי להדליק שוב את המכשיר בפרק זמן קצר לאחר מכן ,ושוב-
שמעתי את ההודעה על פטירת אביך זצ"ל .וכך חזר הדבר הפלאי
הזה ונשנה מספר פעמים ,כאשר אינני מוצא כל סיבה הגיונית לכך,
וכולי תמה מדוע הודעה זו היא דווקא הנשמעת לי פעם אחר פעם.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

החגשה
תיטרפ

זה לי מספר שנים שאני נמנע מלהאזין לרדיו ,וזאת משום שלעיתים
קרובות מדווח שם על אירועים טראגיים שונים ,והדבר מקשה עליי
לטוס עם בשורות רעות המתרגשות ובאות לעולם ,ומעדיף אני
לטוס בבוקר בשמחה .אולם משום מה הבוקר כשקמתי משנתי
בשעה ארבע לפני בוקר על מנת להתכונן לצאת לעבודתי ,חלפה
בי מחשבה תמוהה -אני חפץ לשמוע את החדשות ברדיו ...מיד
כשהאזנתי לחדשות שמעתי את הקריין המבשר על פטירת אביך
זצ"ל בזו הלשון "היום תתקיים הלווייתו של הרב הצדיק רבי משה
אהרן פינטו זצ"ל בעיר אשדוד בשעה ארבע אחר הצהרים"...

כך השמיע הקב"ה באוזניו כמה וכמה פעמים על פטירתו של אבא
זיע"א ועל דמותו הגדולה.
כל זאת כדי לסלול בפניי את הדרך לארץ ישראל במהירות האפשרית
כדי שאספיק להשתתף בהלווייתו של אבא הקדוש זיע"א.

מטבע נגד כולסטרול

החגשה
תיטרפ

המעשה הבא אירע עם המזכיר שלי המלווה אותי במסעותיי השונים,
כאשר באחת הפעמים היינו אמורים לנסוע מצרפת לארץ ישראל.
כשעה לפני זמן הטיסה ,הגיע המזכיר שלי לשדה התעופה בפריז
ולפתע הוא נזכר ששכח בביתו את התרופות החשובות שלו נגד
כולסטרול.
היות ולא ניתן לקנות את התרופות ללא מרשם רופא ,שכחה זו גרמה
לו לדאגה רבה ,שכן כעת לא יוכל ליטול את התרופות עד שישוב
לביתו בחזרה ,ועיכוב זה של מספר ימים בנטילתן עלול לגרום
לשיבוש במצבו הבריאותי.
בגלל זמן הטיסה המתקרב לא הייתה כל אפשרות שהמזכיר יחזור
לביתו כדי להביא את התרופות ששכח ,וכך בעודו חושב מהיכן
תצמח ישועתו – הוא הבחין במר ציון סבן הי"ו שהופיע פתאום
למולו.
ציון סבן הינו יהודי יקר שעובד את ה' מתוך שמחה וטוב לבב והוא
אוהב להדביק את אחיו היהודים בשמחתו השופעת.
מר סבן ,ששמח לפגוש את מזכירי ,הבחין מיד בפניו המודאגות
ושאל אותו מה מטריד אותו והאם יוכל לסייע לו בדבר מה.
המזכיר ,שעדיין לא מצא פתרון מעשי לבעייתו סיפר לציון על
הבעיה בה הוא נתון בהעדר תרופותיו החשובות.
"מה הבעיה? אני אתן לך מטבע אחד של יורו ואתה תבלע אותו
במקום את הכדור שלך!" ענה לו ציון בבדיחות.

277

חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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ראש ישיבת סלבודקה בארץ ישראל ,השמיע באוזניי סיפור השגחה
מדהים .סיפור שהביא אותי לחיזוק רב באמונת ה' ,ובהשגחתו
הפרטית בעולם.

סיפורי ההשגחה בכל העולם ,מחייבים את האדם להכיר כי יש אדון
לבירה והוא המנהל את העולם בכל רגע ורגע.

הפקיד שהתגלה כתלמיד ישיבה

ללמדנו ,שאין מקרה בעולם .כל גלולה וכל מעשה מושגח מלמעלה
באופן פלאי ,ו"אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין
עליו מלמעלה" (חולין ז ,ב)
וגם במידה שמר סבן החזיק את הגלולה בכיסו מדעתו – הרי זהו נס
שדווקא הוא מתוך כל אלפי הנוסעים בשדה התעופה שמע ממזכירי
על בעייתו ובבדיחות ניסה לסייע לו ,עד שהגלולה המצילה נמצאה
בכיסו.

המתבונן בסיפור זה אינו יכול להתעלם מההשגחה הפרטית
שנעשתה עם המזכיר .מר סבן ובני ביתו לא סבלו מעולם מבעיות
של כולסטרול ,ועל כן עצם הדבר שגלולה נגד כולסטרול הייתה
בכיסו של ציון הוא נס ופלא.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

המזכיר ההמום לקח את הגלולה מתוך ידו של ציון ,ומרוב התרגשות
החליט מיד שלא לבלוע אותה כיון שהיא מעשה ניסים ממש .כך
שמר עליה למזכרת נצח לזכר הנס הגדול שעשה עימו הקב"ה.

החגשה
תיטרפ

המזכיר הביט על ידו של ציון הפתוחה והמושטת לעברו ,אולם
הפתעתו גברה שבעתיים כשגילה לפתע בין המטבעות – גלולה נגד
כולסטרול!!!

אבל ציון לא נרגע מבדיחתו" :נו ,הנה אני נותן לך מטבע!" ותוך כדי
כך הכניס את ידו לכיסו ,נטל מספר מטבעות ולנגד עיניו של המזכיר
המופתע הושיט לו את ידו.

המזכיר ,שהיה לחוץ מאד ולא היה פנוי באותם רגעים לבדיחות ,גער
בציון ואמר לו" :ציון ,נראה לך שמתאים עכשיו לצחוק?"

יהודי תלמיד חכם בבני ברק היה יושב כל ימיו והוגה בתורה .אשתו,
שסייעה לו בתורתו ניהלה לבדה את כל ענייני היום יום ,וכן את כל
העניינים הכספיים והטכניים הקשורים לניהולו השוטף של הבית.
באחד הימים היה עליה להפקיד המחאה חשובה מאד בבנק ,אולם
לא הייתה בידה כל אפשרות לעשות זאת בעצמה .מחוסר ברירה
היא ביקשה מבעלה שילך לסניף הבנק ויפקיד שם את ההמחאה
החשובה.
הבעל המסור עשה כפי שביקשה ממנו אשתו ,וכשהגיע תורו והוא
עמד מול פקיד הבנק – הביט בו הפקיד ,אחר שאל מהו שמו ולבסוף
ברר האם ארץ מוצאו היא אנגליה.

החגשה
תיטרפ

היהודי ,שהיה אברך תלמיד חכם התפלא מאד מהיכן יודע הפקיד
בבנק על ארץ המוצא שלו .ופליאתו גברה עוד יותר כאשר הפקיד
הוסיף ושאל אותו האם הוא למד בבחרותו בישיבה פלונית.
כשהשיב גם על כך בחיוב שאל אותו הפקיד האם הוא זוכר אותו
מזמן היותם בישיבה.
האמת היא שהיהודי לא הכיר ולא זכר כלל את הפקיד מזמן לימודיו
בישיבה ,וכשהשיב בשלילה ,פתח הפקיד בוידויו האישי:
"בכל יום כיפור כאשר אני מבקש מהקב"ה שיסלח וימחל לכל
האנשים שחטאו כנגדי ,אני מוסיף ואומר שלכולם אני סולח חוץ
מאשר לך!
לפני כשלושים שנה כשהייתי נער ,הוריי שלחו אותי ללמוד בישיבה
באנגליה בה גם אתה למדת.
כשנכנסתי בפעם הראשונה לחדר האוכל של הישיבה ,זמן קצר
לאחר שהגעתי למקום ,חיפשתי כסא פנוי ליד אחד השולחנות ,והנה
הבחנתי בכסא פנוי בשולחן בו ישבת אתה .אך כשניגשתי להתיישב
במקום אמרת לי שבחורים אחרים כבר יושבים בשולחן זה ושאלך
לחפש לעצמי מקום פנוי אחר.
לא מצאתי לעצמי מקום אחר ,וכיון שכך עזבתי את הישיבה שעה
בלבד לאחר שהגעתי אליה(!) ומאז לא הוספתי להגיע למקום ,ולא
ישבתי עוד ליד דף גמרא.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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הנה דווקא באותה שעה שבה באופן יוצא מגדר הרגיל הגיע האברך
לבנק ,למקום בו לא דרך שלושים שנה ,דווקא באותו יום זימן הקב"ה
שיהיה חסר פקיד בסניף הבנק בבני ברק ,ומכל מאות פקידי הבנק
בארץ נשלח לעבודה במקום דווקא פקיד זה שהיה בעברו תלמיד

עדות זו של מנהל הבנק מעצימה את סיפור ההשגחה.

בבנק ,אמר לה המנהל" :הפקיד הזה אינו עובד בסניף שלנו באופן
קבוע ,אלא בסניף בתל אביב .מכיוון שהיה חסר לנו עובד באותו
היום שבעלך הגיע לבנק – ביקשנו מההנהלה הראשית לשלוח לנו
פקיד שימלא את המקום החסר .ואותו פקיד שאת מבררת עליו
הגיע לעבוד בסניף שלנו בבני ברק רק באותו יום".

בהזדמנות זו הוסיף האברך לסיפור ההשגחה ואמר שכאשר הוא שב
לביתו וסיפר לאשתו את סיפור המעשה – אשתו התקשתה להאמין
לדברים ,והלכה לברר בעצמה בבנק על אודות אותו פקיד.
כששמע שכך באמת היה – הוא חיזק את האברך שדווקא זכות
התורה שלמד היא שעמדה לו להפסיק אותו מלימודו כדי שילך
לבנק ,שזהו דבר שהוא אינו רגיל בו כלל ,וזאת בכדי שיפגוש שם את
הפקיד ויזכה למחילתו הגמורה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

והוסיף ראש ישיבת סלבודקה וסיפר שכששמע סיפור מבהיל זה
– הוא ברר אודות האברך ,והגיע עד אליו כדי לוודא אצלו שאכן
הסיפור אמת.

החגשה
תיטרפ

כששמע זאת היהודי מבני ברק הוא פרץ בבכי וביקש את סליחתו
ומחילתו של הפקיד על המעשה הנורא שלו בימי בחרותו ,וכך בכו
שניהם על העבר עד שלבסוף הפקיד התרצה וסלח לו.
כך סיים הפקיד את וידויו ושתק.

כיום כל מהותי מסתכמת בפקידות בבנק ,כשלעומת זאת אתה זכית
לגדול ולהיות תלמיד חכם .וזוהי הסיבה לכך שאיני מוחל וסולח לך
במשך כשלושים שנה".

ישיבה ,על מנת שיפגוש באברך והם יזכו להתפייס ולהגיע למחילה
גמורה .והרי זוהי יד ההשגחה הנראית באופן גלוי ומוכח.

טעות במספר הטלפון
באחד הימים ביקשתי להתקשר לר' דניאל אפריאט הי"ו שדואג
במרוקו לקברו של זקני הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א ,ועושה זאת
במסירות רבה ,משמים ישלמו שכרו על עיסוקו בצרכי ציבור באמונה.

החגשה
תיטרפ

כאשר חייגתי את מספר הטלפון על מנת לשוחח עימו ,טעיתי
בהקשת המספרים ובשל כך הגעתי לרב דניאל פרץ שליט"א שהוא
חמיו של ר' דניאל אפריאט .מיד כשענה לי לטלפון הבחנתי בטעותי,
ואיני יודע מדוע איחלתי לו רפואה שלימה וברכתי אותו שזכות
התורה וזכות אבותיי הקדושים זיע"א תגנה בעדו.
כיון שר' דניאל פרץ שמע את הברכות שברכתי אותו מבלי שביקש
כל ברכה לרפואה ,הוא התחיל לחשוש שמא ישנה סיבה לברכותיי
והלך לעשות בדיקות .לתדהמתו ,גילו הרופאים שהמחלה הארורה
ר"ל מקננת בגופו באחת מכליותיו ,ופסקו שיש לכרות מיד את
הכליה הנגועה.
הרב פרץ שזכר את ברכתי שזכות התורה וזכויות אבותיי הקדושים
זיע"א תעמודנה לו לרפואה ,האמין בקב"ה שהוא כל יכול ושבידו
לרפא אותו גם ללא התערבות רפואית ,ולא שמע לעצת הרופאים.
ואכן ,בזכות אמונתו התמימה – בבדיקות החוזרות שערך ,כליותיו
נראו נקיות ובריאות.
כשהרב פרץ סיפר לי את הדברים ראיתי בכך השגחה פרטית
מופלאה .יד מכוונת משמים גרמה לי לחייג בטעות את המספר
שלו כדי שאברך אותו ברפואה שלימה וכך הוא זכה להינצל לחיים
ולשלום.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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מעבר לקו הייתה אישה יהודיה מברזיל שבכתה בכי תמרורים
וסיפרה לי על צערה הנורא מכך שבעלה נחטף על ידי גויים בני עוולה
בברזיל ,המאיימים לרוצחו נפש אם המשפחה לא תשלם עבורו כופר

כשהגעתי לבית העלמין צלצל לפתע הטלפון הנייד שברשותי.

כאשר התגוררתי בארץ הקודש עלה במחשבתי באחד מימי שישי
ללכת לפקוד את קברו של חברי הגאון רבי ניסים רביבו זיע"א ,אשר
נטמן בבית העלמין בגבעת-שאול שבירושלים .וכך עשיתי.

היתושים בשבי

יהודי שעוצם את עיניו מלראות את השגחת ה' המופלאה ומנסה
שלא להבחין ביד ה' בדבר – יזלזל בכך בלבו ,אך מי שמבטל את
עצמו ומאמין בה' יתברך ללא רבב – רואה בפשטות את יד ה' יתברך
על כל צעד ושעל.

אין ספק שהיהודי זכה בעצם התגשמות החלום שחלם לתחושת
השגחה פרטית מופלאה.
כך זכינו כל המסובים להאזין לדברי תורה שנאמרו במקום ,עד
שלפתע החל אחד המוזמנים לבכות .כשנרגע ,שאלתי אותו מה גרם
לו לבכי זה ,והוא השיב לי שזהו בכי של התרגשות ,שכן בלילה
הקודם הוא חלם שהוא משתתף בסעודת הילולא של משה רבנו
ע"ה ,והנה כעת התגשם החלום שלו והפך למציאות קיימת.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

הצעתי דבר זה למארחיי והם קיבלו את הצעתי בשמחה.

החגשה
תיטרפ

בתחילה חשבתי שמדובר בסעודה משפחתית פשוטה וצנועה ,אך
כשהגעתי לבית המשפחה הבחנתי במניין אנשים במקום .מיד עלה
בלבי שמאחר ותאריך אותו היום הוא ז' באדר ,יום פטירת משה רבנו
ע"ה ,ראוי הדבר שסעודה זו תהא סעודת הילולא לזכרו.
בחודש אדר של אחת השנים הוזמנתי לבית משפחה מסוימת על
מנת לסעוד בחברת בני המשפחה את ארוחת הערב.

חלום ההילולא

רב .ומתוך זעקות שבר התחננה האישה וביקשה שאתפלל לשלום
בעלה.
למשמע הדברים הכואבים ברכתי את בעלה החטוף שבזכות אבותיי
הקדושים יזכה להינצל לחיים ולשלום מידי שוביו ,והבטחתי לאישה
האומללה שאתפלל
בעדו.
לפתע פתאום עלה
במחשבתי שהרי
אני ניצב כעת
סמוך לקברו של
צדיק הנקרא בשם
ובודאי
"ניסים",
סובבו מן השמים
דווקא
שאזדמן
באותו יום לקברו
מרן פוסק הדור הג"ר עובדיה יוסף זצוק"ל עם הדיין הג"ר
ניסים רביבו זיע"א בישיבה בפאריז
של צדיק זה ,כדי
שאראה בכך אות
וסימן לכך שהקב"ה יעשה נס ויציל את השבוי מחוטפיו.

החגשה
תיטרפ

שלושה חודשים לאחר מכן שב היהודי באורח נס ופלא לבני
משפחתו.
מן השמים זיכוני ביחד עם כל רבני העיר סאן פאולו להשתתף
במסיבת ההודיה שנערכה לכבוד נס הצלתו ,במהלכה סיפר הניצול
למשתתפים את הקורות עימו בשבי .וכך שמענו ממנו על נס מדהים
שקרה לו באותם ימים ,נס שעשה על כל המשתתפים רושם גדול.
אותו יהודי סיפר שבתקופה בה הוא היה שבוי ,הוא נכלא בתוך חדר,
כשיחד עימו אנשים נוספים ששמרו עליו עם נשק דרוך לבל ינסה
לברוח .בחדר החנוק היה ריח איום ונורא ויתושים רבים הסתובבו
באוויר .היהודי ,שהיה בן עשירים מפונק לא היה מסוגל לסבול את
היתושים שסביבו והתפלל לה' מעומק לבו שיציל אותו מעקיצות
היתושים משום שהוא כבר סובל סבל רב מעצם היותו שבוי בידי
בני עוולה.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כעת ,באותה מידת מנהיגות הקב"ה נהג עימו בעת היותו בשבי ,שנתן
בדעת היתושים לפסוח מעליו וכך הם עקצו והציקו רק לשוביו ,ובזה
הקב"ה הכין אותו לקראת צאתו לחופשי ולקראת היותו בן חורין.
סיפור זה ריגש אותי מאד ,ואני פניתי ליהודי ואמרתי לו שהרי ידוע
הדבר שבזמן גאולת בני ישראל מארץ מצרים הקב"ה פסח במכת
בכורות על בתי ישראל והרג רק את בכורי המצרים ,ובזאת הראה כי
הוא בורא העולם ואין בלתו.
כך נודע לכל שרק אמונתו התמימה של השבוי היא שהצילה אותו
מעקיצות היתושים .ובזכות פנייתו הישירה לבורא העולם ,שהוכיחה
את אמונתו בקב"ה – הוא זכה לאותה השגחה פרטית שהצילה אותו
מסבל נורא זה.

כמובן שהיו קטני אמונה שכששמעו את הסיפור המפליא הם לא
האמינו לדברים וטענו שכנראה יש לו סוג דם שדוחה יתושים ,אך
בכדי להוכיח להם שלא כך הדבר ,סיפר היהודי שבלילה הראשון
לאחר שהשתחרר ,באו אליו יתושים רבים לביתו ועקצו אותו בשנתו.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לאחר שהשתחרר מן השבי מיהר היהודי לפרסם על השגחתו
הפרטית ברבים ,כדי לגרום לקידוש ה' בעולם.

כששמעו את תשובתו החליטו גם השומרים להתפלל לה' שיציל
אותם מעקיצות היתושים ,אך הקב"ה לא הקשיב לתפילתם ,והם
המשיכו להיעקץ ללא הרף!

החגשה
תיטרפ

כאשר הבחינו השומרים הגויים שהשבוי היהודי לא נעקץ כמוהם
כלל ,הם שאלו אותו על כך ,והוא השיב להם בפשטות שהוא התפלל
לקב"ה שיציל אותו ממכת היתושים ,ומשמים נענו לבקשתו.
והנה ,הפלא ופלא! היתושים התעופפו סביבו כמו בכל חלל החדר,
אבל לא העזו לגעת בו לרעה! זאת למרות שהוא לא התקלח ימים
רבים וגופו לא היה נקי ומעודן כפי שהוא היה רגיל לפני מאסרו.
לעומת זאת – את שאר הנוכחים בחדר עקצו היתושים ללא רחמים.

המטוס המושגח
באחת הפעמים בהן טסתי ממדינה למדינה ,לאחר הנחיתה בשלום
בארץ היעד נתגלתה לפתע תקלה חמורה באחת ממערכות המטוס.
כשגילו הטכנאים את התקלה בשדה התעופה ,הם לא הצליחו להבין
כיצד המטוס הצליח לטוס ,ויותר מכך הם התפלאו כיצד המטוס
הצליח לנחות בשלום מבלי שייפול באמצע הדרך.
קטני אמונה שראו זאת ,אמרו שהיה זה מזל גדול.

החגשה
תיטרפ

אך למעשה אין זהו מזל בעלמא ,כי אם שמירה מיוחדת והשגחה
פרטית שהעניק הקב"ה ליושבי המטוס ,וזאת על מנת לעורר אותנו
לכך שהכל נתון בידו יתברך ,ורק הוא ברצונו קוצב חיים לכל חי.

שש שנים ומעגל שנסגר
מעשה בתורם יהודי שביקש להעביר למוסדותינו תרומה בסך 8,500
פרנק אותה הניח בתוך מעטפה סגורה ושלח אליי .בעת קבלת
התרומה הייתי מוכרח לצאת במהירות מביתי ,ועל כן הנחתי את
המעטפה החשובה בתוך אחד מספרי הקודש שלי ,וכך נשכחה
מעטפה זו מלבי.
לאחר זמן מה פגש אותי התורם וברר האם קיבלתי את המעטפה.
השבתי לו בחיוב ובתודה ,אך כדי שלא לגרום לו עגמת נפש או
אכזבה – לא אמרתי לו כלל שאיני זוכר היכן הנחתי אותה.
שש שנים חלפו עברו ,ולאחריהן הועברו ספרי הקודש מביתי
למשרד שבישיבה .ביום המעבר נעשו בישיבה גם מספר עבודות
תיקון ותחזוקה במערכת החשמל ,ובסוף היום נכנס עובד החשמל
למשרד הישיבה וביקש את התמורה לעבודתו בסך  8,500פרנק.
באותה שעה לא היה במשרד איש מלבדי.
המזכיר שהיה אמור לשלם לחשמלאי את שכרו – יצא ,וכיון שלא
היה בידי באותה העת הסכום הדרוש לכך – לא ידעתי מה לעשות.
ניסיתי להציע לחשמלאי שישוב למחרת כדי לקבל את שכרו ,אך
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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מספר רגעים לפני שהשיעור התחיל ,אחד מהחברים שחש בצמא
ביקש ללכת לקנות לעצמו שתייה בחנות הסמוכה .חברו ,שהיה עימו
ניסה למנוע אותו מלצאת לחנות ,והציע לו להסתפק בשתיית מים
מהברזייה שבמקום שכן הוא עלול להפסיד את מקומו כשיצא מבית
הכנסת.

באחת הפעמים בהן מסרתי דרשה בבית הכנסת הגדול שבפריז,
הגיעו זוג חברים יהודים להשתתף בדרשה שהתקיימה במקום.

הושיט ידיו לתפוס את התינוק

באותה שעה הבנתי גם מדוע נשכח ממני סכום הכסף הגדול באופן
שאינו על פי דרך הטבע ,ובפרט שמעולם איני מניח כספים בתוך
ספרי הקודש ,הנסתרות לה' אלוקינו.
רעד אחז בגופי והרגשתי שהייתה זו השגחה פרטית מיוחדת משמים,
שכאשר הייתי זקוק לכסף כדי לשלם לבעל המלאכה – בדיוק באותו
הזמן נמצאה המעטפה על ידי העובדים בחדר הספרים ,וכך יכולתי
לשלם לו את שכרו המלא בזמנו.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

כשראיתי את המעטפה שהביא ר' יהודה חדד נזכרתי בזמן שהיא
הגיעה לידיי שש שנים קודם לכן ,וכשפתחתי אותה גיליתי לתדהמתי
 8,500פרנק! הסכום המדויק שהיה עליי לשלם לחשמלאי בעבור
עבודתו בישיבה!

החגשה
תיטרפ

מוחי עבד במהירות בניסיון לחשוב מהיכן אוכל לגייס את שכר
עבודתו של החשמלאי ,והנה לפתע פתאום בסייעתא דשמיא נכנס
למשרד ר' יהודה חדד הי"ו וסיפר בהתרגשות שתוך כדי עשיית סדר,
העובדים בחדר הספרים הזיזו חפצים ולפתע נפל ספר קודש על
הרצפה .כשמיהרו להרים את הספר הקדוש הם הבחינו במעטפה
שנפלה מתוכו ובתוכה מזומנים רבים ,וכיון ששיערו שהכסף שייך לי,
הוא מיהר להביא את המעטפה אליי.
הוא השיב לי שלא יוכל לחכות למחרת משום שעוד באותו היום הוא
נוסע למקום מרוחק.

אך החבר הצמא התעקש ,ולבסוף יצאו שניהם מבין כותלי בית
הכנסת.
בצאתם מהבניין נשמע לפתע קול צעקה מעליהם.
היהודים הרימו מיד את עיניהם כלפי מעלה והבחינו לגודל חרדתם
בתינוק הנופל מחלון אחת הקומות העליונות!
אחד החברים לא התבלבל והושיט מיד את ידיו כדי לתפוס את
התינוק הצונח לארץ .בזכות מעשהו המהיר והחלטתו הנבונה –
נמנעה נפילת התינוק על הארץ ,וכך ניצלו חייו.

החגשה
תיטרפ

לאחר מכן נאסף קהל אנשים רב במקום ,וגם המשטרה הגיעה כדי
לחקור את נסיבות האירוע.
כששמעו הסובבים על סדר האירועים כפי שקרו ,ועל כך שהחברים
יצאו מבית הכנסת בסך הכל כדי לקנות שתייה ,ומשמים כיוונו
את יציאתם בדיוק לרגע נפילת התינוק – נתגלתה לכלל הציבור
ההשגחה הפרטית משמים בצורה מוחשית ,ונעשה קידוש ה' גדול
מאד.
מעניין לציין שהתינוק שנפל היה ממוצא ערבי ,וכידוע אנשי הזרם
הערבי בפריז אינם אוהבי ישראל .אך מאז אירוע זה נהפך לבם ,והם
התחילו להיות מאוהדי היהודים.

קללה שהיא ברכה
באחד הימים באה לפניי אישה כדי לקבל את ברכתי בזכות אבותיי
הקדושים זיע"א .אותה אישה אמרה שהיא בריאה ברוך ה' ואין לה כל
בעיה מיוחדת ,והברכה שהיא מבקשת היא ברכה כללית להצלחה.
ברכתי אותה כפי שביקשה והאישה פנתה לדרכה.
רגעים ספורים לאחר שהאישה יצאה מחדרי נשמעו לאוזניי צפירות
אמבולנס ליד ביתי .באופן טבעי התעוררה בי סקרנות לראות בשל
מה הגיע האמבולנס למקום ,ובצאתי למרפסת התברר לי שאותה
אישה שהייתה אצלי כמה רגעים קודם לכן ,נפגעה ממכונית חולפת
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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"מה שלום אמכם?" שאלתי מיד ,ואחר כך הוספתי" :ועל מה באתם
להודות?"

"הרב ,באנו להודות לקב"ה ולך" ,פתחו ואמרו.

כשעמדו לפניי ראיתי שפניהם מחויכות ושמחות והבנתי שהם
רגועים ופניהם לשלום ,ולא באו במטרה להזיק לי חלילה.
כאשר בני המשפחה נקשו על דלת הבית שלי ,היססתי לרגע האם
לפתוח את הדלת או לא ,אך לא היה לי זמן רב להסס ובלית ברירה
פתחתי אותה בפניהם.

מספר ימים לאחר שהאישה הייתה אצלי – הופיעו בביתי בני
משפחתה .פחד גדול נכנס ללבי שמא הם רוצים להתנקם בי על
שגרמתי לפגיעתה של אמם ,או שמא גם הם באו לשאול ולברר איך
ייתכן שאמם נפגעה מברכתי.
אך לעיתים ישנם דברים שממבט ראשון הם נראים כקללה ,ומאוחר
יותר מתברר (או שלא מתברר ,אבל כך הם!) שהם טובים לאדם ,והם
באמת ברכה לאדם.
אמת ,ישנן פעמים שהברכה נהפכת לקללה ,בבחינת "עושר השמור
לבעליו לרעתו" .כשם שישנם עשירים שנפגעו מעושרם הגדול – כך
לעיתים ברכה מסוימת שבאה לאדם באופן פתאומי – נהפכת לו
לקללה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

החגשה
תיטרפ

הבנתי מאד את הרגשתה של האישה ,משום שגם במוחי עלתה
שאלה דומה :האם ייתכן שהאישה נפגעה מכך שבאה לקבל ברכה?
ואולי אם לא הייתה באה ,לא היה קורה לה כלום? הרי רצף העניינים
מראה בחוש שהאישה באה להתברך – ולכאורה נתקללה!
מיד ירדתי לדרוש בשלומה ,וכשהאישה הבחינה בי היא קראה
לעברי" :הרב ,לא הייתה לי שום בעיה לפני שהייתי אצלך ,והנה רק
נכנסתי לקבל ברכה – וכבר נפגעתי מהמכונית .האם זוהי הברכה
שהענקת לי?"
והאמבולנס שהגיע נועד לפנות אותה לבית החולים לקבלת טיפול
רפואי.

ובני המשפחה השיבו" :לאמנו שלום ,ועל כך באנו להודות לכבוד הרב.
למעשה ,בשעת התאונה אמנו לא נפגעה בגופה כלל מן המכונית,
אלא רק לקתה בהלם .אך כיון שהיא התלוננה על כאבים איומים
בראשה ,נעשו לה בבית החולים צילומים שונים ובדיקות ,בהם נתגלה
שמהתאונה כאמור לא קרה לה דבר ,אבל נמצאה בראשה התחלתו
של גידול ,ועל כן באנו להודות לקב"ה ולרב ,שבזכות ברכתו של הרב
נתגלה הגידול בשלב מוקדם".
כששמעתי את דברי בני המשפחה הבנתי שהברכה שהאישה קיבלה
ממני בזכות אבותיי הקדושים ,אשר מתחילה נראה היה שהפכה
לקללה – הייתה ברכה גדולה מאד וכּוונה באופן מיוחד משמים ,שכן
לולא אותה תאונה לא היה נודע לאישה דבר הגידול ,והיא עלולה
הייתה להיות בסכנה גדולה.

החגשה
תיטרפ

על הניסים
באחד מימי החנוכה באו לפניי בני זוג ,והאישה ביקשה לשאול
שאלה:
"כבוד הרב ,בימים אלו אנו מודים כל הזמן על נס חג החנוכה שארע
לפני מאות שנים .אמנם ניסי חג החנוכה היו בימים ההם מיוחדים
וגדולים ,אך האם אי אפשר לעשות לנו נס גדול בן ימינו שאותו נחגוג
בזמן הזה? מדוע בכל שנה מזכירים וחוגגים את אותו נס ישן?"
"הנה היום נעשה לכם נס גדול" אמרתי לאישה מיד.
בני הזוג הביטו מתפלאים האחד בפני השני ,ולבסוף אמרו" :לא ,היום
לא היה לנו שום נס מיוחד .כבוד הרב ,טעית!"
אך אני התעקשתי" :הבוקר ארע עימכם נס גדול! הנס הוא שקמתם
בבוקר ,וזאת לאחר שבמשך כל הלילה הלב שלכם לא פסק מלפעום,
ולא בלעתם בשנתכם את הלשון ח"ו.
וכי תאמרו שדבר זה אינו בגדר נס? אנשים רבים לא זכו לקום
הבוקר משנתם ,או שקמו משותקים בגופם ,והנה אתם מתהלכים
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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שמעתי את דבריה וחיזקתי אותה במלאכת הקודש בה היא עוסקת
בגידול הילדים ,אך הוספתי שבכל אופן כדאי לה לנסות להתקדם
עוד בעבודת ה' האישית שלה ובעיקר בענין הצניעות.
האישה המופתעת התפלאה לשמוע את בקשתי ואמרה" :כבוד הרב,
בעלי קם בכל יום בשעה מוקדמת מאד ,ואני לבדי מטפלת בילדים
ודואגת להם במשך היום כולו .האם הרב חושב ששייך מבחינתי
להתאמץ עוד מעבר לכך?"

לאחר מכן פניתי לאשתו של מר דהן וביקשתי ממנה שתקבל גם
היא על עצמה קבלה טובה של התחזקות בעבודת ה'.
באחד הימים בנו נפל לתוך האש ובנס גלוי יצא מכך בשלום ,כדי
להודות על הנס הגדול מר דהן ערך סעודת הודיה גדולה וגם אני
הוזמנתי להשתתף בה .שמחתי להיות בין המוזמנים לסעודת
ההודיה לה' יתברך ,ואף זכיתי לומר דברי חיזוק והתעוררות בפני
המשתתפים.

מר אבי דהן הי"ו מניו יורק הינו יהודי יקר אשר מתגבר כארי לקום
בכל יום בשעה חמש לפנות בוקר כדי שיספיק ללמוד תורה לפני
צאתו לעבודת יומו.

חבל שלא ביקשת משיח

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

החגשה
תיטרפ

מעתה ,עליכם להתגבר על היצר הרע ובכל שעה מחייכם נסו להכיר
בנס נוסף שנעשה עמכם בהווה וכך תזכו לראות בניסי ה' הגדולים
בימינו אנו .ובאמירת "על הניסים" בתפילה ובברכת המזון תוכלו
להודות לקב"ה ביתר כוונה על הניסים שנעשו לאבותינו ולנו 'בימים
ההם בזמן הזה' ".

אין זאת אלא היצר הרע בדמות השגרה ,שגורם לכם לראות את הנס
היומיומי שלכם כדבר מובן מאליו ולפיכך אתם מבקשים לראות נס
גדול ומיוחד בן ימינו.
ומשוחחים וכל רגע מחייכם הוא נס ,ומדוע תבקשו מה' שימציא
לכם נס מיוחד?

ואכן גברת דהן שהינה חוזרת בתשובה קיבלה על עצמה ללבוש
באופן קבוע חצאיות ,ובכך חיזקה את צניעותה .תוך כדי קבלתה
בענין הצניעות אמרה לי הגברת כי מעוניינת היא בילד שלישי
וביקשה שאברך אותה לכך ,ואכן ברכתיה מעומק הלב.
לאחר מכן ביקשה הגברת סימן מן השמים שה' איתה ומשגיח עליה,
שאלתי אותה איזה סימן ברצונה לראות ,ותוך כדי הדברים השיבה
גב' דהן שאם יהיה לה ילד שלישי יחסר לה כסא מהסט כסאות של
המטבח ,ואי אפשר להשיג כסא זה ובכל זאת היא רוצה כסא כזה.

החגשה
תיטרפ

ב"ה אחר כמה חודשים הגברת הרתה ובאחד הימים חשבה על
הכסא המדובר .לאחר מכן היא פנתה לצאת לעבודתה ,וכשמצאה
מקום חניה בשכונת אופר ווסט סייד העמידה שם את רכבה ויצאה
ממנו .מיד בעוברה את
הכביש היא רואה לנגד
עיניה ערימת אשפה
מוכנה לפינוי ולצידה
התואם
כסא
עומד
לכסאות המטבח שלה נקי
ובמצב מצוין.
וכך כותבת גברת דהן –
התברר לי פתאום 'כמו
הכסא
מכת ברק' שה' יודע בדיוק
מה שעובר עלי ,כמה קשה היה כל בוקר ללבוש את החצאיות שלי,
אבל עשיתי את זה .ה' שלח לי מסר.
לאחר שש חודשים נולד לגברת דהן בן זכר ,בבריתו הם הניחו את
הכסא המדובר ככסא של אליהו הנביא.

המטריה המושגחת
בבית הכנסת הגדול "ּבופֹו" שבפריז ישנן שתי קומות המיועדות
לעזרת נשים ,ומצויות אחת מעל גבי השנייה ,קומה מעל קומה.

291

חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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בשל היותי עסוק במשך היום כולו בטרדות הציבור ,אינני אוהב לעזוב
את בנין הישיבה כלל אלא רק לצורך הרבצת תורה וזיכוי הרבים,

רופא כל בשר

באותו מעמד ,השגחת ה' המופלאה הייתה רבה מאד ,שכן לא היה
ניתן להתעלם ממנה ,ולא היה שייך לתלות את הנס הגדול במקרה
בלבד.
בית הכנסת בופו בפריז

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

החגשה
תיטרפ

מיד קמה באולם סערה גדולה .הנס העצום שנעשה במקום היה
מוחשי באופן מבהיל .כיון שאם המטריה הכבדה ,שהייתה עשויה
ממתכת הייתה נופלת סנטימטרים ספורים לימין או לשמאל ,היא
הייתה פוגעת ח"ו בראשה של אחת הנשים ,והייתה גורמת לאסון
נורא בנפש ר"ל.

לפתע נשמטה מטריה מידה של אחת הנשים שבקומה העליונה,
ונפלה הישר אל אולם הנשים שבקומה התחתונה .המטריה חלפה
בנפילתה בין שתי נשים ,ונחתה הישר על רגליה של אישה שהייתה
בעזרת הנשים התחתונה.

באחת הפעמים בהן דרשתי בבית כנסת זה ,היכל בית הכנסת היה
מלא מפה לפה ,ואף עזרות הנשים היו מלאות בנשים לרוב.

ובפרט כאשר מדובר ביציאה מן הישיבה לצורך עניניי האישיים ,כגון
ביקור אצל רופא וכדו' .במקרה כזה אני נוהג לדחות את היציאה
פעם אחר פעם עד שכבר לא נותרת בידי כל ברירה ואני נאלץ לצאת
ולטפל בעניין.
ארע עימי ורמת הסוכר בדמי לא הייתה יציבה .לאחר התייעצות עם
הרופא שלי הוחלט שעליי לפנות לרופא מומחה לסוכרת על מנת
שיבדוק את מצבי ויורה לי כיצד לנהוג .באותה עת הבנתי שהפעם
אסור לי לזלזל במצבי הרפואי ועליי לפנות לרופא מומחה שיעזור לי
לשמור על בריאותי ,ועל כן נקבע לי תור לרופא ליום שישי בשעת
הצהריים.

החגשה
תיטרפ

בשבוע שקדם לתור חשתי שראייתי גם היא הולכת ונחלשת והבנתי
שהגיע הזמן לבקר אצל רופא העיניים ,לאחר שש שנים בהן לא
נבדקתי ולא החלפתי את עדשות המשקפיים שלי ,כיון שדחיתי שוב
ושוב את הבדיקה אצל רופא העיניים.
כשהגיע יום שישי הגעתי לרופא שאליו נשלחתי ,אולם מה רבה הייתה
הפתעתי כשגיליתי שאותו רופא – הוא מומחה לרפואת העיניים ולא
למחלת הסוכרת .בירור קצר העלה שרופאי האישי התבלבל ושלח
אותי בטעות לרופא עיניים במקום לרופא המטפל בסוכרת.
כיון שכבר הגעתי לרופא העיניים ניצלתי את ההזדמנות ונבדקתי
בשתי עיניי ,ולאחר בדיקה קצרה התברר שכמו שחשבתי עליי
להגדיל את המספר של העדשות במשקפיים .כשסיימתי את ביקורי
אצל רופא העיניים המשכתי לרופא הסוכרת שמרפאתו סמוכה
למרפאת העיניים ,ונבדקתי גם אצלו.
לאחר מעשה ,כשהתבוננתי במהלך אותו היום חשבתי לעצמי
שטעותו של הרופא האישי שלי הייתה בהשגחה פרטית מופלאה.
הקב"ה ברחמיו המרובים זימן לי באותו היום את שני התורים להם
נזקקתי כדי שלא אצטרך לטרוח פעמיים להגיע לרופאים השונים.
עובדה זו חיזקה את אמונתי בקב"ה המכיר את נפש יצוריו ,שכיון
שדרכו היא להיטיב עם ברואיו הוא מגלה את רחמיו עליהם ומיטיב
איתם באופן הפשוט והטבעי ביותר ,ולעיתים רק לאחר מעשה
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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והוספתי ואמרתי לו שבזאת לא תמה ההשגחה הפרטית המופלאה.
הנה דווקא אחד מבני משפחתו הוא זה שעתיד לקבל את פני אשתי
תחי' בעוד כמה שעות במיאמי שבארצות הברית ,ולפיכך זימנו על
ידו מן השמים לשוחח איתי בזמן בו אני נמצא בהילולא של רשב"י
הקדוש ,כדי שאקבל את בקשתו להעתיר בעבורו ובעבור קרובי
משפחתו בציון הצדיק במירון.

התרגשתי מההשגחה המיוחדת ששלחה את היהודי להתקשר אליי
בדיוק כאשר אני נמצא בהילולת רבי שמעון בר יוחאי ,וכיון שהיה
בדעתי להגיע לציון הצדיק במירון ,הבטחתי לאותו יהודי שאני
אתפלל עליו ואעתיר בעדו בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א.
עוד הוסיף היהודי וסיפר שהוא מנסה לתפוס את חברו שנמצא כעת
במירון ,כדי לבקש ממנו שיתפלל עליו בקברו של רשב"י הקדוש.
כשהמטלפן הבין שהגיע אליי – אחזה בו התרגשות עצומה ,והוא
אמר שכבר זמן רב הוא מנסה להשיג אותי ללא הצלחה ,ולמרות
שכעת הוא לא התכוון כלל לצלצל אליי – מן השמיים סייעו בידו
לשוחח עימי.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

המשוחח מן העבר השני הזדהה ,ולאחר מכן שאל עם מי הוא מדבר,
ולפיכך השבתי לו" :מדבר דוד פינטו".

לא מיהרתי לענות לשיחה ,אך כשנוכחתי לראות שהמטלפן האלמוני
אינו מתכוון להרפות ואינו חדל מלצלצל – עניתי.

החגשה
תיטרפ

באחת מהילולות הצדיק רבי שמעון בר יוחאי זיע"א ,שהיתי אצל
תלמידי ברעננה שבארץ ישראל ,כשלפתע צלצל הטלפון הנייד
שהיה ברשותי.

שיחת טלפון בזמנה

מתבררת יד ההשגחה שהייתה בדבר וכיוונה את האדם לפעול את
פעולותיו על הצד הטוב ביותר.

עצת ה' היא תקום
סיפר לי יהודי שבאחת השנים היה עליו לקחת את אשתו לבית
החולים .משום מה אשתו ביקשה שהוא ייקח אותה דווקא לבית
חולים רחוק שבכלל לא היה בדעתו להגיע עד אליו ,אולם בשל
היותו בעל מסור וטוב – הוא עשה כרצונה והרחיק כבקשתה עד
לאותו בית חולים מרוחק.
כשהגיעו לבית החולים ,להפתעתו המרובה מיהרו לכיוונו אנשים
רבים והבהילו אותו אל מיטת אביו ששכב מאושפז בבית חולים זה,
מבלי שהוא ידע על כך דבר.

החגשה
תיטרפ

כשאמר לאותם אנשים שהוא המום מכל העניין ,שכן הוא לא ידע
כלל על הימצאותו של אביו בבית החולים ,וכי רק במקרה הגיע
למקום – תדהמתם גם היא הייתה רבה ,והם סיפרו לו שכבר זמן
רב הם טורחים לחפש אותו ולהודיע לו על כך .וכשראו אותו נכנס
בשערי בית החולים היו בטוחים שאשפוזו של אביו נודע לו לבסוף
ולכן הוא הגיע לבית החולים.
אך היהודי הסביר להם שהשגחתו הפרטית של הבורא היא שגרמה
לו להגיע לבית החולים בזמן .הקב"ה שלח את אשתו לבקש לנסוע
דווקא לבית חולים זה ,כדי שהוא יגיע למיטת אביו החולה.

בקבר התנא רבי שמעון בר יוחאי זיע"א במירון
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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"כבוד הרב ,לא השגתי את האישור להיכנס לשדה כפי שבקשת
ממני" אמר כשהגיע אליי ,והוסיף "כבר כאשר אמרת לי ללכת
למשרד ידעתי שהליכתי היא לשווא ואין כל סיכוי שאמצא את
האדם שאני מחפש .ובאמת ,כשהגעתי למשרד – אותו אדם כבר לא
היה במקום ,ולא יכולתי לקבל את האישור המיוחד .אבל אני שמח
שעשיתי כפי שהרב אמר לי והלכתי לבקש את האישור המיוחד,
רבי חיים עשה כפי שאמרתי לו ולאחר מחצית השעה שב כשחיוך
על פניו.

אך אני התעקשתי
לו:
ואמרתי
"למרות זאת ,לך
נסה .אולי הוא
עדיין לא הלך
ונמצא
לביתו
עדיין במשרד".

ר' חיים קורסון הי"ו מימין למו"ר

רבי חיים הביט בשעונו ,ואמר" :כבוד הרב ,השעה כבר מאוחרת
והאדם שמנפיק
את האישור הזה
כבר אינו נמצא
בשדה התעופה".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

החגשה
תיטרפ

בהיותי בנמל התעופה לפני אחת מטיסותיי ביקשתי מרבי חיים
קורסון שליט"א שהיה איתי וליוה אותי לטיסה ,שילך לדאוג לעצמו
לאישור כניסה מיוחד לשדה התעופה ,למקום בו נמצאים רק
הנוסעים ללא מלוויהם ,כדי שיוכל לשהות עימי ככל האפשר עד
לזמן הטיסה.

רבות מחשבות בלב איש

מעשה זה של גילוי השגחת ה' הפרטית השפיע עליו מאד ,וזמן
רב היהודי התהלך עם תחושת ִק ְרבה לקב"ה שדאג לו באופן פרטי
ואישי.

כיון שבסמוך למקום המשרד שמעתי יהודי קורא בקול" :ריבונו של
עולם ,מאין יבוא עזרי?"
הבנתי שהקב"ה שלח אותי למקום כדי לסייע לו ושאלתי אותו מהי
בעייתו.
היהודי שמח שמישהו מתעניין בו ,ואמר בהקלה' :הו ,ברוך ה' ששמע
את תפילתי .אני עומד כאן כבר זמן רב ולא יודע מה לעשות .האדם
שהיה אמור לפגוש אותי וללוות אותי מכאן והלאה – לא הגיע .אין
לי כל כתובת אליה אוכל לפנות ,איני דובר את שפת המקום ולכן
איני יודע מה לעשות'.

החגשה
תיטרפ

מובן שמיד פעלתי בשבילו ושלחתי אותו במונית לכתובת שאליה
הוא היה אמור להגיע" .כך סיפר רבי חיים קורסון.
"אך שאלה לי לרב" ,המשיך רבי חיים ואמר "כאשר שלחת אותי
לבקש את רישיון הכניסה לשדה ,האם ידעת מראש שהאיש שאנו
מחפשים אינו בנמצא וכל כוונתך הייתה שאפגוש את היהודי הזקוק
לעזרה ואעזור לו בצרתו?"
"לא ,לא ידעתי כלל על היהודי הזקוק לעזרה" השבתי לו" ,והאמת
היא שבזמן שאמרתי לך ללכת להשיג לעצמך אישור להיכנס עימי
לשדה ,עלה בלבי שהרי נמצאים איתי מלווים נוספים ,ומדוע אני
מטריח גם אותך להתלוות אליי?
אך מאת ה' יצא הדבר שעמדתי על כך שתלך למשרד לבקש את
האישור ,וזאת כדי שתפגוש שם את היהודי שנזקק לך ולעזרתך,
ותסייע לו במצוקתו".
רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום.

היכל הקודש בבית הכנסת
באחד מביקוריי בטורונטו שבקנדה לצורך חיזוק הרבים ,עלה בדעתי
בפתע פתאום לטוס בסוף אותו שבוע לדיל שבניו ג'רסי בארצות
הברית כדי לשבות שם את השבת.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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מיד עלה במחשבתי שייתכן שלצורך עניין זה הקב"ה שלח אותי לניו
ג'רסי ,וממחשבה למעשה אספתי את כל הקהל ודיברתי בפניהם על
מעלת כבוד התורה ,ועל כך שמצווה גדולה וחשובה לתרום להקמת
היכל הקודש.

נבנה בפאר רב – לא היה בו עדיין ארון קודש מכובד שיהווה משכן
מפואר לספרי התורה .כאשר שאלתי את הגבאים לסיבת הדבר הם
השיבו לי שבתוכניתם לבנות היכל קודש מרשים ומהודר שיתאים
לפאר ששולט בכל בית הכנסת ,אך עדיין חסר סכום כסף לסכום
הגדול שנדרש לשם כך ולכן מתעכבת בניית ההיכל.
ארון הקודש בבית הכנסת בדיל בניו ג'רסי

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

החגשה
תיטרפ

בשעת הדרשה שמתי לב לכך שלמרות שבית הכנסת בו דרשתי

כשהגעתי לדיל בניו ג'רסי נשאתי בפני אנשי הקהילה דברי התעוררות
וחיזוק ומילאתי אותם בדברי אלוקים חיים.

הדבר היה חסר כל הגיון ,שכן היה עדיף שאהיה בשבת בטורונטו
לרגל שמחת הנישואין של אחד מתומכי מוסדותינו הגדולים ,ובכך
הייתה יכולה להיות תועלת גדולה למוסדות הקדושים ולכל עולם
התורה ,אך עצת ה' הייתה שאסע לדיל בניו ג'רסי ,וכך אכן עשיתי.

המתפללים במקום התפלאו לראות שאני מבקש מהם תרומות עבור
בית הכנסת שלהם ,במקום שאאסוף תרומות למוסדותיי הקדושים,
ועוד יותר גברה פליאתם כשראו שאני מרים את תרומתי ראשון.
כך ,תוך מספר רגעים נאסף סכום הכסף הדרוש לבניית ההיכל בסך
מאה וחמישים אלף דולר ,ובני הקהילה זכו להיות שותפים להקמת
היכל קודש מפואר שיתאים להשכנת ספרי התורה הקדושים בבית
הכנסת.

החגשה
תיטרפ

כרטיס הטיסה מוכן ומזומן
בה' אלול תשס"ד התקיימה הילולת כ"ק אבי מורי זיע"א במוצאי
שבת קודש לסדר שופטים במונטריאול שבקנדה ,וביום ראשון
שלמחרת אמור הייתי לטוס מקנדה לניו יורק ומשם להמשיך לארץ
ישראל.
כרטיס הטיסה מקנדה לניו יורק נרכש עבורי על ידי מזכיריי ,והיה
אמור להגיע אליי באמצעות יהודי פלוני .וזאת יש לדעת – שללא
כרטיס הטיסה אין כל אפשרות לצאת לדרך ,כיון שהמשטרה עלולה
לעצור את הנוסעים בדרכם לשדה התעופה ולבקש לראות את
כרטיס הטיסה.
תוך כדי ההילולא ניגש אליי יהודי ושאל אותי" :האם הרב מתכונן
לנסוע מחר לניו יורק ומשם לטוס לארץ ישראל?"
"נכון" השבתי מיד ,והיהודי המשיך" :האם כרטיס הטיסה נמצא כבר
בידי הרב?"
"לא ,הכרטיס עדיין לא הגיע אליי" השבתי לו .ולפיכך המשיך היהודי:
"הכרטיס נמצא אצלי וכבר אלך להביאו לרב".
והיה הדבר לפלא פלאים ,כיון שכפי הידוע לי אותו אדם לא הוזמן
להילולא ,וכיצד זה הופיע לפתע? אין זאת אלא יד ההשגחה ששלחה
אותו להעביר אליי את הכרטיס הנצרך.
ואמנם ,בדרכי לשדה התעופה עצרה אותנו המשטרה וביקשה לראות
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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אמנם ידעתי שמדרך הטבע קרוב לוודאי שהרב יסרב לבקשתי ,אך
אני עשיתי את השתדלותי בעניין ונסעתי להיפגש עימו.

שנה לאחר מכן נצרכתי להיפגש עם רב גדול באותה מדינה במטרה
לבקש ממנו טובה כלשהי ,ועל כן הגעתי שוב למקום.

אך אני אמרתי לה" :לכי עשי את בדיקות כדי לוודא שהכל בסדר".

האישה התפלאה מאד ושאלה" :לעשות בדיקות? מדוע? אינני חולה
חס ושלום ,ומדוע אערוך בדיקות בראשי?"

באחת המדינות בהן קיבלתי קהל באה לפניי אישה וביקשה לקבל
ברכה כללית להצלחה בזכות אבותיי הקדושים .איני יודע מדוע אך
אמרתי לאישה זו שתלך לעשות בדיקות בראשה.

הקדמת רפואה למכה

הכנסת ספר תורה במונטריאול שבקנדה

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

החגשה
תיטרפ

את כרטיס הטיסה שברוך ה' היה בידי .שאם לא כן – לא הייתי יכול
להמשיך בדרכי לניו יורק.

לתדהמתי הרבה קיבל אותי הרב בסבר פנים יפות ועשה עבורי את
הטובה שביקשתי ,ובנוסף גם יצא מגדרו ,והעניק לי סכום כסף גדול
באומרו" :נפשי תמיד קשורה בנפשך".
התפלאתי מאד ממעשיו ושאלתי אותו" :על מה ולמה תאמר כך?
הרי רק עתה הכרנו האחד את השני?"
אך הרב השיב" :שמועה שמעתי שלפני שנה אמרת לאישה פלונית
שתלך לערוך בדיקות בראשה ללא כל סיבה הנראית לעין .אותה
אישה עשתה כעצתך ,ובזכותך נתגלה בראשה גידול ממאיר בשלב
מוקדם בו ניתן עדיין לטפל בו .כיון שהתרגשתי מסיפור זה ביקשתי
לעשות לך טובה כלשהי ,כדי להראות לכולם כי גדול כוח זכות
אבותיך בידך".

החגשה
תיטרפ

התפעלתי מאד מדבריו ,הרגשתי שהקב"ה הקדים רפואה למכה.
שהרי אני ,חשבתי שלפי תומי אני אומר לאישה שתעשה בדיקות
בראשה ,אולם למעשה משמים כיוונו אותי לכך שאומר לה את
הדבר ,כדי להציל את חייה וכדי שאותו רב ישמע על הצלתה בזכות
אבותיי הקדושים ,ולאחר שנה יעשה עימי את הטובה לה אהיה
זקוק.

'יהי סיגריות'
הסיפור הבא ארע בעבר ,בתקופה בה נוהג הייתי לעשן סיגריות.
אולם מאז סייע הקב"ה בידי וזכיתי לחדול ממנהגי זה .אמנם צדיקים
רבים עישנו בחייהם סיגריות ,אך אין ספק שהם לא נהנו מעצם
העישון ,אלא כיוונו בו כוונות קדושות .ובודאי מוטב לכל בר דעת
להימנע מן העישון ,כיון שהוא גורם נזק נורא לבריאות ,וברוך ה'
שסייע לי להפסיק ממנהג זה ובכך עזר לי לחזק את בריאותי.
במוצאי אחת השבתות ,בתקופה בה עדיין הייתי מעשן ,חפצתי לעשן
סיגריה .כשבאתי ליטול לידי את קופסת הסיגריות – לא מצאתי
אותה ,ולפיכך ניגשתי אל הפועל הגוי שבא לסייע לנו לארגן את
הבית לאחר שבת ושאלתי אותו האם ראה את קופסת הסיגריות
שלי.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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מידי שבוע ביום שישי הלחץ במשרדי הישיבה גדול מאד .מאות
טלפונים מתקבלים מאנשים שונים אשר חפצים בברכה לפני שבת
או בקבלת עידוד ועצה טובה והזמן המיועד לקבלת כל אותם
טלפונים – קצר מהזמן שבכל יום ,משום שבשעה  12:00אני עוזב
את המשרד ופונה לביתי כדי לסייע בהכנת צרכי השבת.

שיחת הטלפון מעוררת הפליאה

אולם אני למדתי מכך שבכל דבר ועניין נמצאת אלוקותו של
הקב"ה ,ולפיכך מיד כשהקב"ה אמר 'יהי סיגריות' – נתמלאה קופסת
הסיגריות הריקה בסיגריות לרוב.
לאחר מכן ביקש ממני סיגריה אחת מהקופסא לשמירה והגנה ,כי
הרגיש בחוש שיד ה' הייתה בדבר.

הפועל ,שהיה מוסלמי אדוק ומאמין פנה אליי ואמר" :כבוד הרב ,יש
ה' בעולם שברא את הרב וברא את הסיגריות ,וכיון שהוא ידע שהרב
כעת רוצה סיגריות ,הוא מילא את הקופסא כבקשת הרב".

הבטתי לתוך הקופסא והבחנתי שדבריו נכונים ,הקופסא מלאה
בסיגריות! משום כך התפלאתי מאד והשבתי לו גם אני בתמיהה:
"לפני מספר רגעים ,כשהחזקתי את הקופסא בידי – הקופסא הייתה
ריקה .וההוכחה היא שהשלכתי את הקופסא לאשפה .ואיך הייתי
משליך קופסא מלאה בסיגריות ,בשעה שאני מבקש לעשן סיגריה?!
אינני מבין כלל כיצד לפתע התמלאה הקופסא בסיגריות!" אמרתי.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

החגשה
תיטרפ

"כבוד הרב ,הקופסא מלאה בסיגריות .למה זרקת אותה לאשפה?"
שאל הפועל בתמיהה.
הפועל ,שלא ידע שהקופסא ריקה ,וראה אותה מושלכת בפח
האשפה הוציא אותה מהפח וחש על פי משקלה שהיא אכן מלאה
בסיגריות.

דקות ספורות לאחר מכן מצאתי את קופסת הסיגריות וראיתי שהיא
ריקה ,לפיכך השלכתי אותה לפח האשפה.
אולם הפועל השיב בשלילה.

שכן מצינו בגמרא שהתנאים הקדושים טרחו בעצמם בהכנת צרכי
השבת וכן ידוע מאמר חז"ל "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת"
(ע"ז ג ,א) .ומקובלני אף מכ"ק אבא הקדוש זיע"א שהיה מסייע
לאימי תיבלחט"א בהכנות לקראת שבת המלכה ,וכך נוהג גם אני
מידי שבוע.
במשרדי הישיבה ישנה מרכזיית טלפונים עליה אחראי אדם מיוחד
אשר תפקידו לנתב את השיחות לפי הצורך – לנשיא הקהילה ,אליי
או למזכירות במשרד.

החגשה
תיטרפ

באחד מימי שישי בעת שיצאתי מחדרי שבישיבה חלפתי על פני
אחד המשרדים כשלפתע שמעתי צלצול טלפון הבוקע מתוכו.
התפלאתי מאד לשמוע את צלצול הטלפון ,כיון שלא ידעתי כלל
שבחדר זה ישנו מכשיר טלפון.
נכנסתי לחדר והרמתי את השפופרת ,מעברו השני של הקו שמעתי
קול אישה הדובר אליי" :הו ,מזל שהצלחתי לתפוס את הרב ,אני
מצויה בבעיה גדולה עד מעל לראשי וכבר עלה בדעתי להתאבד
ובכך לפתור את בעייתי .כמה וכמה פעמים התקשרתי לישיבה כדי
להתייעץ עם הרב אך איש לא ענה לשיחותיי ,ועכשיו החלטתי שאני
מנסה לצלצל לרב בפעם האחרונה .אם אצליח לתפוס את הרב – מה
טוב ,ואם לא אצליח – לא אמתין עוד ואשים קץ לחיי".
כששמעתי את דבריה הנוראיים של האישה התחלתי מיד לדבר
על לבה שתוציא מראשה את המחשבה האיומה הזו והסברתי לה
את חומרת הדבר .לאחר שהיא סיפרה לי על בעייתה ,ייעצתי לה
בעניינה וברכתי אותה בברכת הצלחה .האישה שמחה לשמוע את
דבריי ,הודתה לי וסיימה את השיחה.
הנחתי את שפופרת הטלפון אך נשארתי על מקומי המום ומזועזע
ממהלך העניינים שהיה בשיחה זו .התחלתי להתעניין בקרב
המזכירות כיצד הגיעה השיחה לאותו משרד ,והתברר שהטלפון בו
התקבלה השיחה היה בכלל הטלפון הפרטי של המזכירה ,שאינו
שייך למרכזיית הטלפונים הראשית ואיש אינו יודע את מספרו ,ועל
כן לא ברור כלל כיצד הגיעה האישה דווקא לטלפון זה.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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אמנם הבטחתו של מו"ר לשוב ביום ראשון הבא ניחמה אותי מעט,
אבל עדיין התפלאתי מאד – מדוע סרב מו"ר להיכנס לביתי למסור
את השיעור כפי שסיכמנו כמה ימים קודם לכן? ובפרט שמו"ר ידע

אך הרב עמד על סירובו ונכנס בחזרה למכונית שחיכתה לו בחוץ.
הבנתי שלא אוכל לשנות את החלטתו של מו"ר כיון שהוא איתן
בדעתו ,ונכנעתי.

כשראיתי שמו"ר רציני בכוונותיו לעזוב את ביתי ,ניסיתי להתחנן
אליו שישנה את דעתו ,היות ויהודים רבים טרחו ובאו לשמוע את
דבריו ,וכיצד נוכל להשיב את פניהם ריקם?

מו"ר נענה לבקשתי .וביום ראשון ,כפי שסיכמנו ,הופיע בפתח ביתי
כדי למסור את השיעור לכמאה יהודים שנאספו ובאו לשמוע את
דברי התורה וכבר המתינו למוצא פיו .אך להפתעתי המרובה מו"ר
נעצר בפתח הבית ,ובמקום להיכנס ולמסור את השיעור ,הוא אמר:
"אבוא בעזרת ה' ביום ראשון הבא" וסב על עקבותיו.
"בהיותי גר בעיר לוס אנג'לס שבקליפורניה ,הגיעה לאוזניי השמועה
שרבי דוד פינטו שליט"א הגיע לעיר .בשומעי זאת מיהרתי לבוא
לפני מו"ר ,וביקשתי ממנו שביום ראשון הקרוב ,שהינו יום חופשה
לרבים מיהודי המקום – יתכבד ויבוא לביתי ,כדי למסור שיעור תורה
בפני קבוצת יהודים שתתאסף בביתי.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

וכך סיפר בעל המעשה בעצמו:

אחד מחסידי מו"ר זכה לראות בעיניו השגחה פרטית מופלאה
שנעשתה עימו ,אשר גרמה לו להתקרב מאד לאביו שבשמים.

החגשה
תיטרפ

תעלומת השיעור הנדחה

ולבסוף הגעתי למסקנה ברורה ששלל צירופי הדברים מוכיח ללא
ספק שיד ה' הייתה בדבר כדי לגרום לי לשוחח עם האישה במטרה
להציל אותה מלעשות את המעשה הנוראי אותו חשבה לעשות.

בנוסף ,השתוממתי מכך שבדיוק ברגע בו צלצל הטלפון עברתי ליד
החדר ופניתי לענות לשיחה.

שהדבר יגרום לטרחה גדולה לכל היהודים שכבר נאספו ובאו לשמוע
את דבריו ויהיה עליהם לטרוח בשנית ולהגיע בשבוע הבא לשיעור?
שאלות אלו הטרידו אותי מאד ,אך לא נותר לי דבר לעשות מלבד
להמתין לשבוע שלאחר מכן ,אז אוכל לשאול את הרב לפשר מעשיו.
באותו יום ,לאחר האכזבה מהשיעור שהתבטל ,הזמין אותי ידיד
להצטרף למסע דייג ביחד עם חברים נוספים ,וכיון שתוכניותיי
לאותו היום התבטלו ,נעניתי בשמחה להזמנתו.
עלינו על סירת דייג קטנה בעלת מנוע זעיר והתחלנו לשוט לכיוון אי
קטן שכל גודלו הוא שמונה קילומטרים לערך .כשהגענו לאי ישבנו
עליו ,השלכנו את החכות לים ,וציפינו למצוא את שללנו .ניסיונות
הדייג לא הצליחו ,ולמרות שניסינו שוב ושוב לדוג דגים – לא העלנו
בחכותינו דבר ,על כן החלטנו לשוב לבתינו.

החגשה
תיטרפ

בדרכנו חזרה לכוון העיר לוס אנג'לס החלה לנשוב לפתע רוח סערה
עזה ,שהקפיצה את סירתנו לגובה וטלטלה אותה כאילו היה מדובר
בקנה של במבוק .פחד מוות נפל עלינו וחשנו שחיינו מגיעים אל
סופם .ניסינו בכל כוחותינו לחתור לכוון העיר ,אך הסערה בים סחפה
אותנו לכוון הנגדי.
תוך כדי הניסיונות להיאבק בסערה ,גילינו שהגלים מקרבים אותנו
בחזרה לאי בו היינו קודם לכן ,ובחסדי שמים הצלחנו לעלות שוב
על האי ,שם חיכינו עד שהסערה תחלוף והים יירגע .כשנרגע הים
– חזרנו הביתה ,המומים מהנס העצום שנעשה עימנו שסירתנו לא
התהפכה מהסערה ,ולא טבענו במצולות הים.
ביום ראשון בשבוע שלאחר מכן הופיע מו"ר בביתי כפי שהבטיח.
קיוויתי מאד שהפעם מו"ר לא יאכזב אותי וימסור את השיעור
כמתוכנן .כשנכנס הרב לביתי לא יכולתי להתאפק ושאלתי אותו:
"מדוע בשבוע שעבר כבוד הרב סרב להיכנס לביתי?"
ומו"ר השיב לי" :בשבוע שעבר ,כאשר עמדתי בפתח ביתך חשתי
אבלות בבית ,הרגשתי שדבר נורא עומד לקרות ליושבי הבית .לכן
מיהרתי לעזוב את ביתך ,ופניתי להתפלל לבורא העולם שיעביר מן
הבית את רוע הגזרה בזכות דברי התורה שעתידים להישמע בו בעוד
שבוע".
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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בסופו של דבר למרות פגישתי המתוכננת עם האדמו"ר החלטתי
להיפגש עם הזמר כפי שביקש ,וכך הגיע אליי הזמר בשעה 8:00

התלבטתי מאד מה לעשות .מצד אחד ,בשעה זו אני אמור להיות
כבר בדרכי למעונו של האדמו"ר מצאנז זצוק"ל ,אולם מצד שני ,אם
אסרב לבקשתו של הזמר לפגוש אותי – ייתכן והוא ייעלב מכך ואולי
אף יכעס לשמוע את סירובי ודבר זה עלול לגרום ח"ו לחילול ה' ,כיון
שהשפעתו על האנשים הצופים בו והמאזינים לשיריו – רבה מאד.
שאלתי את אנשיי באיזו שעה הזמר מעונין לבוא ,והם השיבו שהוא
מבקש להגיע בשעה  8:00בערב.

באותו יום בשעות הצהריים נודע לי שהזמר היהודי המפורסם בוב
דילן ,שמאות אלפי אנשים צופים בהופעותיו ,שמע עליי מפי אדם
חשוב שהיה מגיע אליי פעמים רבות ,והוא מבקש להיפגש איתי
לפני נסיעתו לגרמניה לסבב הופעות בפני אלפי אנשים.
הפגישה נקבעה לשעה  9:00בערב לאחר תפילת ערבית ,ולשם כך
ביקשנו לצאת לדרך ממקום האכסניה שלי כבר בשעה  ,7:30בשל
המרחק הרב ובשל עיכובים שונים שעלולים לצוץ בדרך.

בימי החורף של שנת תשד"מ נקבעה לי פגישה עם כ"ק האדמו"ר
מצאנז זצוק"ל ביוניון סיטי שבניו ג'רסי ,ארצות הברית.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

גל עיני ואביטה נפלאות

החגשה
תיטרפ

אירוע זה הותיר בי רושם רב ,וגרם לי לשנות את אורח חיי ולהתקרב
ליהדות .עזבתי את ביתי בעיר לוס אנג'לס ועליתי לארץ הקודש,
ומקום מגוריי כעת הוא בעיר בת ים שבארץ ישראל" .עד כאן סיפורו
של התלמיד.

כששמעתי את דברי מו"ר – לא האמנתי למשמע אוזניי ,מיד עלתה
בזיכרוני סכנת החיים המוחשית בה הייתי מצוי שבוע קודם לכן,
וההצלה המופלאה שארעה עימי .הבנתי שתפילת מו"ר שהעתיר
בעדנו היא שעמדה לנו להינצל מאותה סכנה ,ולולא תפילתו מי
יודע מה היה עולה בגורלנו.

בערב וישב אצלי שעתיים תמימות בהן שוחחנו על ענייני יהדות.
ברוך ה' ,מאז הפגישה הזו אנו
מצויים בידידות טובה ושומרים
על קשר תמידי ,ובאחת
משהיותיו בפריז אף הגיע לבקר
בישיבתנו הקדושה.

החגשה
תיטרפ

בשעה  10:00בלילה עזב הזמר
את האכסניה בה הייתי ,ופתאום
עלה בדעתי שלמרות האיחור
הרציני ולמרות השעה המאוחרת
כדאי בכל זאת שאסע לאדמו"ר
מצאנז ,ומי יודע ,אולי יעלה בידי
לפוגשו.
לפיכך פניתי לאנשים שהיו
עימי ואמרתי להם" :בואו נעשה
מאמץ וניסע ליוניון סיטי ,מקום
משכנו של האדמו"ר מצאנז .אם נצליח להיפגש איתו – הרווח כולו
שלנו ,ואם לא נצליח לפגוש אותו – הקב"ה יחשיב לנו את טורח
הדרך שנעשה לכבוד הצדיק – למצווה .בנוסף ,אולי כך לא יקפיד
עלינו הצדיק שלא הגענו לפגישה עימו ,כי מקורביו יאמרו לו שהגענו
באיחור מסיבות שאינן בשליטתנו".
הצדיק האדמו"ר מצאנז זצוק"ל

כך יצאנו לדרך לעבר העיר יוניון סיטי ,אולם בדרכנו ארע מקרה
מוזר ובלתי מובן.
כדי להגיע למחזו חפצנו עלינו כנדרש על כביש האוטוסטראדה
כשפנינו מועדות ליציאה  ,5היציאה המובילה ליוניון סיטי .עברנו
בדרכנו את יציאה  ,1יציאה  ,2יציאה  3ויציאה  ,4אולם אז ארע דבר
משונה :כשהגענו ליציאה הבאה – נוכחנו לראות שזוהי יציאה  6ולא
יציאה !5
התפלאנו מאד .כיצד נעלמה מעינינו יציאה  ?5ואולי הנהג במהירות
נסיעתו דילג על יציאה זו בלי לשים לב?
בלית ברירה שבנו על עקבותינו בצד הנגדי של האוטוסטראדה,
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.

308

והנה קרה הנס! כבר מרחוק הבחנו בשילוט מאיר העיניים שמכריז
על יציאה !!!5

שוב סובבנו את רכבנו ושוב התחלנו לעקוב אחרי מספרי היציאות בזו
אחר זו .לאחר שעברנו את יציאה  4פניתי לכל יושבי הרכב ואמרתי:
"עכשיו נגיד כולנו בקול גדול – בזכות רבי חיים הלברשטאם מצאנז
זיע"א ,הסבא של האדמו"ר הנוכחי מצאנז שליט"א ,יפקח הקב"ה את
עיני חמשת היהודים שיושבים במכונית ,ונראה את יציאה "!5
כששמענו את הלעג שלעגו לנו ,הבנו שיד ה' היא המובילה אותנו
באופן זה ,ועל כן פניתי לנהג המכונית ואמרתי לו" :בוא ננסה בפעם
האחרונה למצוא את יציאה  5לעבר העיר יוניון סיטי .אם יפקח
הקב"ה את עינינו בזכות הצדיק – טוב הדבר ,ואם לא – כנראה שאין
זה רצון ה' שנבקר את הצדיק בפעם הזו".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

החגשה
תיטרפ

בראותנו כי הדרך
מתעתעת בנו ,עצרנו
ליד אנשים שעמדו
בצד הדרך ושאלנו
אותם היכן יציאה .5
האנשים – ששמעו
את שאלתנו המשונה
החלו ללעוג לנו" :האם
אתם עיוורים? אין לכם
עיניים? יציאה  5נמצאת
הזמר היהודי מארה"ב בוב דילן מתברך מהרב
בין יציאה  4ליציאה
 !6וכיצד לא ראיתם את
השילוט המאיר שרשום עליו באותיות גדולות וברורות – יציאה "?5

המשכנו בנסיעתנו בכביש האוטוסטראדה במתינות ,אולם גם הפעם
הבחנו בכל מספרי היציאות ,פרט ליציאה  .5נראה היה כאילו הקב"ה
מעמיד אותנו בניסיון ,שלא נבחין ביציאה זו.
חזרנו שוב לכיוון הנסיעה וביקשתי מהנהג שיסע כעת לאט יותר,
על מנת שלא נפספס שוב את יציאה  ,5לאחר שגם כך אנו מגיעים
לפגישה שנקבעה לנו באיחור של שלוש שעות.

מתוך התלהבותנו הגדולה התחלנו לשיר ולשמוח ,הרגשנו ממש
כמו אדם עיוור שלפתע זכה ונפקחו עיניו.
פנינו ליציאה  5בדרכנו לכיוון יוניון סיטי ,ולבסוף הגענו לבית מדרשו
של האדמו"ר מצאנז .בפתח בית המדרש המתין לנו המזכיר של
האדמו"ר שאמר לנו שהאדמו"ר עדיין יושב במשרדו וממתין לבואנו.
שמחנו מאד לשמוע שמאמצינו לא היו לשווא ,ושמחתנו גדלה עוד
יותר ,כיון שנוכחנו לראות שהאדמו"ר אינו כועס ואינו מקפיד על כך
שהגענו אליו באיחור של שלוש וחצי שעות.

החגשה
תיטרפ

עלינו במרוצה לקומה השנייה בבניין ,שם המתינו לנו מאות חסידים
שהתפלאו לראות שהאדמו"ר עדיין יושב במשרדו בשעת לילה כה
מאוחרת .כשנכנסנו לחדרו של האדמו"ר חשנו התרגשות גדולה מכך
שזכינו לעמוד לפני הצדיק אשר כולו הוד והדר ,ופניו כפני מלאך ה'.
נשקתי את ידיו הקדושות ,ובאותן דקות עמדו לנגד עיניי אבותיי
הקדושים ובראשם רבי חיים פינטו זיע"א ,ומגודל הקדושה שחשתי
אל מול הדרת פניו של האדמו"ר הרגשתי כאילו אני ניצב מול סבי
הגדול זיע"א.
האדמו"ר מצאנז שאל אותי מספר שאלות על אבותיי הקדושים ,ואני
סיפרתי לו אודותם ,אך הרגשתי שאיני מחדש לו דבר .מאוחר יותר
התברר לי שאחד מחסידיו של האדמו"ר שמוצאו מהעיר מוגאדור
שבמרוקו היה נוהג לספר לאדמו"ר בכל שבת מנפלאות צדיקי
משפחת פינטו המעטירה.
לאחר מכן נשקנו שוב את ידי האדמו"ר ונפרדנו ממנו לשלום
כששמחה גדולה ועצומה ממלאה את לבנו ,כאילו עמדנו באותו
הזמן בהר סיני וזכינו לראות פני שכינה.
אמנם עד עתה טרם הצלחתי להבין את הסיבה לכך שהקב"ה סגר
עלינו את הדרך ליוניון סיטי ועיכב אותנו בכביש האוטוסטראדה,
אולם עיכוב זה החדיר בי שוב את ההכרה בהשגחת ה' יתברך באופן
פרטי על כל בריה ובריה ,ועל כוחותיו העצומים של הקב"ה שעיוור
את עיני חמשת יושבי הרכב מלהבחין בדרך הנכונה.
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העולם הזה הוא עולם חולף ,עולם שקרי .אל לנו להשקיע
בעולם הזה ובתאוותיו כלל ,אלא עלינו להכין עצמנו לעולם
הבא .בימי שנותינו על פני האדמה עלינו להשתדל לצבור
לעצמנו עוד ועוד זכויות ,תורה ומעשים טובים שילוו אותנו
בבוא יומנו לעולם הנצח .כפי שאמרו חכמינו ז"ל (אבות ד,
טז)" :העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא ,התקן
		
עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין".
			

(מוסר)

כל ניסיון בחייו של האדם הוא כמו גל בים שהדרך
הטובה ביותר להתמודד עימו זה לכופף את הראש
ולעבור אותו .כשם שלא כדאי לנסות להילחם בגלי
הים השוצפים ,כך לא כדאי לנסות להלחם בניסיונות
החיים ,משום שלרוב הדבר חסר סיכוי.
					

(כעס)

זיווג הגון
ּפק רָצוֹן ֵמה' (משלי יח ,כב)
ׁה ָמ ָצא טוֹב ַוָי ֶ
ָמ ָצא ִא ָּש

רבי יודן אמר אפילו ממזר אחד בסוף העולם וממזרת אחת בסוף העולם,
הקב"ה מביאן ומזווגן זה לזה .מה טעם  -מושיב יחידים ביתה( .בראשית רבה
תולדות ,פרשה סה)

מטרונא שאלה את רבי יוסי לכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו ,אמר לה
לששה ,ומאותה שעה במה הוא עסוק ,אמר לה יושב ומזווג זיווגים איש
לאשה ואשה לאיש .אמרה לו אם הדבר קשה ,יכולה אני לזווג מאה עבדים
ומאה שפחות בלילה אחת .עשתה כך ,עמדו והכו אלו את אלו ופצעו אלו את
אלו ,זה אומר אני נוטל את זו ,וזאת אומרת אני נוטלת את זה .למחר שלחה
וקראה לו וספרה לו כל הדברים .אמר לה אם הדבר הזה קל בעיניך ,קשה הוא
לפני הקב"ה כקריעת ים סוף( .ילקוט שמעוני תהילים רמז)

אמר רב שמואל בר רב יצחק ,כי הוה פתח ריש לקיש בסוטה ,אמר הכי  -אין
מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו ,שנאמר "כי לא ינוח שבט הרשע על
גורל הצדיקים"[ .לפי מעשיו  -צנועה לצדיק ופרוצה לרשע רש"י].
אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן  -וקשין לזווגן כקריעת ים סוף ,שנאמר
אלהי-ם מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות( .סוטה ב ,ב)

כל מי ששרוי בלא אשה ,שרוי בלא טובה ,בלא שמחה ,בלא ברכה ,בלא
דירה ,בלא תורה ,בלא חומה ,בלא שלום .ואמר רבי אליעזר כל מי שאין לו
אשה אינו אדם ,וכיון שנשא אשה עוונותיו מתפקקים( .טור תחילת אבן
העזר על פי הגמ' יבמות סב ,ב)

וסמכו ענין זה למה שאמר הכתוב אלהי-ם מושיב יחידים ביתה מוציא
אסירים בכושרות ,כלומר כשם שהוצאת האסירים ממצרים היה בהשגחה
מאתו יתברך כן הושבת היחידים והזווגים זה בזה הוא בהשגחה מאתו
יתברך( .בית הבחירה למאירי שם)

כשהאדם לבדו בלתי זיווג ,אזי היא 'עת רעה חרב לה' מלאה דם'( .ריקאנטי
בראשית פרק ב)

ראשית חכמה היא ההכרה שאיש ואשה שותפים בנשמה אחת ,למרות
שהם בעוה"ז בשני גופים .כי דבקות הזווג ,היא קשירת נפשם העליונה.
שהרי כן נבראו תחלה גוף אחד דו פרצופים ,ולא היה להם כי אם רוח אחת,
וגם אחר היפרדם לשני גופים כך הוא ורוח אלוקים עליון שופע על שניהם
כאחד ,והיא דבקות אהבתם אמתית .ועל כן אם תבוא בגידה ביניהם ,תוכרת
הנפש הבוגדת ממקור חוצבה( .חתם סופר סוף גיטין)

זיווג הגון
זיווג משמים
בימי בחרותי ,כאשר הגעתי לפרק "האיש מקדש" והגיע זמני
להינשא ,ראיתי שאני מתעכב מלמצוא את זיווגי .ולמרות שאנשים
רבים מציעים לי הצעות שונות – אף אחת מהן אינה מתאימה.

גוויז
ןוגה

על כן פניתי לכ"ק אבא זיע"א וביקשתי ממנו שידריך אותי בעניין.
ואבא ,שראייתו הייתה רחבה ,הרגיע אותי ואמר" :אל דאגה ,בעזרת
ה' בת זוגך תגיע אליך בזמנה".
ברכתו של אבא עודדה אותי מאד ,ואני פניתי לשגרת יומי הרגילה
ללא לחץ.
באחד הימים כאשר שהיתי בפריז ,ניגשו אליי אמא ובת ,האם סיפרה
שמצבה הבריאותי של בתה הינו בכי רע ,וביקשה שאברך אותה
ואתפלל עליה שתזכה לרפואה שלימה.
"מי אני שאברך אתכן?" שאלתי בתמיהה "לכו לאבי הצדיק בארץ
הקודש ובקשו ממנו ברכה לרפואה" .אך האם והבת עמדו על בקשתן
שאברך אותן ואתפלל עליהן ,כיון שכעת בשל מצבה הרפואי של
החולה קשה להן לטוס לארץ ישראל והן חפצות בכל זאת בברכה
של צדיק.
בתוך לבי חשבתי לעצמי שאני עודני צעיר לימים ,ומהי תפילתי
לעומת תפילתו הטהורה של אבא? אך מצד שני עלה בדעתי שאם
הן כל כך מבקשות שאתפלל עליהן – הרי אזכה בתפילתי לגמול
עימן חסד ,ואיזה נזק יכול להיגרם אם אמלא את מבוקשן? על כן
הענקתי להן את ברכתי מעומק לבי שבזכות אבותיי הקדושים תזכה
הבת לרפואה שלימה.
תקופה קצרה לאחר מכן הבריאה הבת בסייעתא דשמיא ,ובני
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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חלפה עברה תקופה ,ולאחריה נסעתי לארץ ישראל להשתתף
בחתונתו של אחי שיחי' ,והנה נזדמן לי לפגוש בארץ את בני
משפחתה של אותה בחורה והם ברכו אותי לשלום.
ברכתי אותם בזיווג הגון כפי שביקשו ואחר כך אמרתי לבחורה
שעולה בדעתי שמו של בחור שאולי יתאים לה .בהמשך ניסיתי
לקשר ביניהם ,אולם השידוך לא עלה יפה.
בין הנכנסים לחדר היו בחור ובחורה שהגיעו יחד .לתומי חשבתי
שהם מאורסים ועומדים לפני חופתם ,ולפיכך שאלתי אותם האם
הם מעוניינים בברכה לקראת נישואיהם .אך הם השיבו לי שהם אינם
מאורסים ,אלא אח ואחות החפצים בברכה שכל אחד מהם ימצא
את זיווגו הראוי לו במהרה.
מחוסר ברירה נשארתי במקומי ,ובעל כורחי ברכתי את כל הממתינים
בתור אחד לאחד איש כפי בקשתו.

כי מי אני ומה אני ,בחור צעיר לימים שאפילו זקן לא גידלתי כיון
שחשבתי תמיד להתפרנס בזיעת אפיי והייתי רחוק מלחשוב להיות
רב ,ובנוסף עוד לא נישאתי ולא בניתי את ביתי ,ומי אני שאשב
ואברך את ציבור האנשים מבוגרים כצעירים ,הזקוקים לישועה?
מעולם לא חשבתי לשמש כרב בישראל וכמזכה הרבים ,ובטח שלא
עלה בדעתי לשבת מול בני אדם ,להקשיב לבעיותיהם ולפתור להם
אותן.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

באותו הרגע רציתי לברוח מן המקום.

גוויז
ןוגה

היית המום .הבנתי שבעלי הבית החליטו בעבורי שאקיים קבלת קהל
ואברך את האנשים שהגיעו אליי .הבטתי החוצה ונדהמתי לראות
שמאחורי הדלת ישנו תור ארוך של אנשים הממתינים להיכנס
פנימה כדי לקבל ברכה.

כאשר הגעתי לבית המשפחה בליאון היפנו אותי בני הבית לחדר
צדדי ,ובעודי תמה לפשר הדבר נכנסו לחדר בני זוג ,התיישבו לפניי
וביקשו שאברך אותם בזרע של קיימא.
משפחתה הכינו סעודת הודיה גדולה וביקשו שגם אני אשתתף
בסעודה זו.

אימי שתחי' שהבחינה בכך וראתה שמשפחה זו מכירה אותי –
הזמינה אותם לשבת חתן של אחי אשר נערכה בביתנו .וכששאלתי
אותה מנין היא מכירה את המשפחה הזו ,אמא השיבה לי" :אבא
אמר לי שאם אראה אנשים מכובדים ,ברצונו שאזמין אותם לשבת
חתן ,וכך עשיתי".
"ומנין את יודעת שבני המשפחה הזו הם אנשים חשובים?" שאלתי.
אך אמא שתקה ולא ענתה לי על שאלתי.
הגיעה השבת ,ובעת סעודת השחרית קם לפתע אבא ממקומו ,יצא
אל החדר השני וחזר משם עם טבעת וצמידים .אחר כך פנה ישר
לאמה של הבחורה ואמר לה" :בתך שתחי' היא המזל של הבן שלי!"

גוויז
ןוגה

היינו המומים ,ועמדנו פעורי פה לנוכח מעשיו של אבא .גם אני לא
ידעתי את נפשי מרוב תדהמה ,וכשהיססתי באוזני אבא על דבר
השידוך ,אבא אמר לי" :דע לך כי בחלום הראו לי שזהו זיווגך ,ובחורה
זו היא משורש נשמתך".
והשידוך קם והיה.
לאחר חודשיים ימים עמדנו אשתי היקרה שתחי' ואני תחת החופה
וזכיתי לקדשה כדת משה וישראל ,זאת למרות שעדיין לא הכרתי
כראוי את בני משפחתה כיון שהתגוררו במדינה אחרת.
עוד זוכר אני שטרם מצאתי את זוגתי שהיתי באשדוד יחד עם ידידי
הרב הצדיק רבי רפאל אבוחצירא שליט"א ,בנו של כ"ק האדמו"ר
רבי מאיר אבוחצירא זיע"א .שנינו – שהיינו בני אותו הגיל ועמדנו
בתקופת השידוכים ,נדברנו בינינו לנסוע לקברו של רבנו חיים בן
עטר ,בעל "האור החיים" הקדוש זיע"א ולהתפלל על קברו שנזכה
לזיווג כשר והגון ,וכך עשינו.
כמו כן חשבנו ללכת יחד לבית הצדיק הקדוש רבי מרדכי שרעבי
זיע"א ולהתברך מפיו ,אולם הדבר לא יצא לפועל משום שאני הייתי
צריך לשוב לצרפת .אך משמים צרפו מחשבה למעשה וזמן קצר
לאחר מכן זכיתי בסייעתא דשמיא למצוא את בת זוגי.
זמן קצר לאחר אירוסיי הגיע אליי מכתב הזמנה מרבי רפאל
אבוחצירא שליט"א בו הזמין אותי להשתתף בחופתו ביום שמחת
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כדי לזרז את גמר השידוך ובמטרה למנוע עיכובים מיותרים –
סייעתי לבחור בסידור העניינים הטכניים לצורך נסיעתו לטורונטו
כדי להיפגש עם הבחורה ,זאת לאחר שמשפחתו כבר נפגשה עם

מובן שברכתי אותו ,ובנוסף ,אחרי שחקרתי והתעניינתי עבורו –
הצעתי לו שידוך הגון ,בחורה פלונית מהעיר טורונטו שבקנדה.
באחד הימים הגיע אליי הבחור הכאוב ובפיו בקשה שאברך אותו
בזכות אבותיי הקדושים שימצא את בת זוגו במהרה!

במשך מספר שנים בחור פלוני לא
הצליח למצוא את בת זוגו הראויה לו .כל אותן שנים הוא התפלל
לבורא העולם שיסייע בידו להקים בית בישראל ,אולם כל שידוך
שהוצע לו – ירד לבסוף מן הפרק ,ולא יצא לפועל.

שידוך גורר שידוך

מכתב מהצדיק הג"ר מאיר אבוחצירא זיע"א
לרגל נישואי מו"ר

זהו סיפור הזיווג שלי .זיווג
מן השמים ,ללא שידוך
מראש ,מעשה ניסים ממש.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

גוויז
ןוגה

שלחתי לרבי רפאל את
ברכותיי לרגל הקימו את
ביתו ,והתנצלתי על שלא
אוכל להשתתף בחופתו ,כיון
שבאותו הזמן אעמוד אף אני
בעזרת ה' תחת חופתי ואקבע
את היסודות לבניין ביתי
השלם בסייעתא דשמיא.

לבו .הבטתי במועד החתונה ונדהמתי לגלות שהתאריך שנכתב
בהזמנתו – היה התאריך המיועד ליום חופתי! וזאת מבלי שנדע כלל
האחד על חברו!

משפחת הבחורה המדוברת ,ונראה היה שהשידוך עומד בפני גמר
טוב.
כשהגיע הבחור לטורונטו הוא התאכסן אצל אחד מאנשי העיר.
ואותו בעל בית אשר לא ידע את סיבת בואו לטורונטו – מיהר להציע
לו שידוך.
בתחילה הבחור לא הסכים לשמוע על ההצעה החדשה של בעל
הבית ,וביקש להמשיך בעניין השידוך המקורי שבשבילו הגיע
לטורונטו .אך יד ההשגחה סובבה את הדברים כך שהוא נפגש
תחילה דווקא עם הבחורה שבעל הבית שלו הציע לו בטורונטו עד
שהחליט להתארס עימה.

גוויז
ןוגה

לאחר כל זאת התקשר אליי הבחור וסיפר לי על השידוך שהושלם
בסימן טוב ובמזל טוב.
לרגע אחד בלבד חשתי צביטה בלבי ,שכן לתומי חשבתי שהבחורה
שאותה הצעתי אני היא הזיווג שלו ,אולם מיד הבנתי שמסובב כל
הסיבות סידר את העניינים כך שבזכות השידוך שהצעתי אני – הגיע
הבחור לטורונטו אל שידוכו האמיתי שיועד לו עוד טרם יצירתו.
תקופת מה לאחר מכן ,כששהיתי בטורונטו ,סיפר לי בעל הבית
שאצלו התאכסנתי שלאביה של הבחורה מהשידוך הראשון ואף
לבחורה עצמה ,ישנו צער מכל העניין ,שכן היא נותרה רווקה.
צר היה לי לשמוע על צערם ,והתפללתי לקב"ה שיעשה נס בזכותו
של הסבא קדישא רבי חיים פינטו זיע"א ,שעד שאעזוב את טורונטו
– תוך יומיים – תמצא גם בחורה זו את זווגה.
בחסדי שמים המרובים ,עוד באותו היום התקשר אליי אבי הבחורה
ובישר בשמחה" :הרב ,הוצע לנו שידוך הגון עבור בתי ,וכבר היום
היא אמורה להיפגש עם הבחור המוצע".
כעבור כמה ימים ,לאחר ששבתי לצרפת ,שוב התקשרו אליי
מטורונטו ובישרו לי שבסייעתא דשמיא ,בשעה טובה ומוצלחת
הושלם השידוך ,הבחורה התארסה במזל טוב ומועד החתונה נקבע
לעוד שלושה חודשים.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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האישה שמעה את דבריי ,נטלה את המשקפיים ויצאה מחדרי שבורה
ורצוצה .ייאוש החל לחדור ללבה שכנראה נגזר עליה להישאר רווקה
כל חייה ועד יומה האחרון היא תאלץ לחיות בבדידות נוראה זו.
כשראיתי שקצרה ידי מלהושיע אותה הרגשתי בושה גדולה מפניה,
ולפיכך אמרתי לה שמאחר ואני מרגיש שמשמים מונעים ממני
לעזור לה – על כן החלטתי להעניק לה את משקפיי ,ואני מבקש
ממנה שתבוא לפניי בפעם הבאה רק עם חתנה! ועד ליום מאושר זה
איני רוצה לראותה ,כיון שאני חש שאין בידי לסייע לה.
באחד הימים בהיותי בפריז באה לפניי האישה הבודדה שוב כשהיא
בוכה מרה על בדידותה.

מובן שלא השתמשתי חלילה בקמעות של שמות הקודש ,אלא כל
"קמעותיי" היו פתקאות בהן העליתי על גבי הכתב את הברכות.
וביקשתי מאותה אישה שכאשר תמצא את זיווגה – תשיב לי את
אותן הברכות הכתובות שנתתי לה.

האישה לא הצליחה למצוא את זיווגה במשך שנים רבות ,אך למרות
זאת היא לא התייאשה ובאה לפניי שוב ושוב בבקשה שאעניק לה
ברכה נוספת בזכות אבותיי הצדיקים .בכל פעם שהייתה באה לפניי
הייתי מברך אותה מחדש שתזכה להקים את ביתה במהרה ,ובנוסף
הייתי נוהג לצייד אותה בקמעות של ברכות.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

אך משמים רצו אחרת.

גוויז
ןוגה

אישה שזיווגה התעכב באה לפניי בבקשה שאברך אותה בזכות
אבותיי הקדושים שתמצא את בן זוגה הראוי לה .ברכתי אותה כפי
בקשתה שהקב"ה יאיר את עיניה למצוא את בן זוגה והיא תזכה
להינשא כדת וכדין.

המשקפיים שהביאו לאמונה

ברוך ה' הזיווג עלה יפה ובני הזוג זכו להקים משפחה גדולה המונה
נפשות רבות.

אולם להפתעתי המרובה ,כעבור זמן לא רב שבה אליי האישה
מחויכת ושמחה ובידיה המשקפיים! כשהגישה לי אותן היא סיפרה
מאושרת שזכתה בשעה טובה למצוא את בן זוגה ,ולפיכך היא
שמחה להשיב לי את הפיקדון
שהפקדתי בידיה.

המשקפיים

"עלייך ללמוד מישועתך הפלאית
עד כמה רב כוחה של האמונה
בקב"ה" אמרתי לה" .הנה ,רק
כאשר האמנת בה' יתברך שהוא
לבדו יושיע אותך ממצבך העגום
ופסקת לתלות את תקוותך
בברכות שונות ובשאר גורמים
חיצוניים – רק במצב אמונה זה
זכית להיוושע! וייתכן מאד שאם
היית חשה את תחושת ה"אין עוד
מלבדו" כבר כמה שנים קודם לכן
– היית זוכה להיוושע כבר אז!" כך
אמרתי לה ,והוספתי את ברכתי
לבנין עדי עד.

גוויז
ןוגה

"מחר תפגשי את בן זוגך!"
באחד הימים מסרתי שיעור גדול בבית הכנסת "וֶ נְ ֵסן" שבפריז.
לאחר השיעור אישה מבוגרת שהייתה במקום ביקשה לשוחח עימי,
והוסיפה שהיא חייבת לדבר עימי דווקא כעת כיון שהיא כבר זקנה
ואין בכוחה וביכולתה להגיע אליי בצורה מסודרת בזמני קבלת
הקהל.
אנשים רבים עמדו בסמוך אליי באותה שעה ,אולם למרות זאת
ביקשתי מכולם לזוז מעט הצידה ,כדי שאוכל לשמוע מה בפיה של
האישה.
וכך סיפרה האישה" :בתי היקרה ,כשהגיע זמנה להקים בית בישראל
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כשראיתי את בכיו הנורא ,הרגשתי ששברון לב זה – יש בכוחו לבד
לפעול בשמים כדי להביא למציאת בן הזוג .אך כיון שהיהודי הפציר
בעת שהותי באנטוורפן שבבלגיה בא לפניי יהודי ובבכייה נוראה
שטח בפניי את צרתו על כך שבתו בגרה וטרם נמצא בן זוגה הראוי
לה.

דמעות של יהודי

כששמעתי סיפור נפלא זה אמרתי לאותה אישה שנס זה נעשה
לבתה בזכות אבותיי הקדושים ,ובזכות אמונתן התמימה של הבת
ושלה שהאמינו בלב שלם שבעקבות הבטחת הרב – למחרת היום
היא אכן תזכה למצוא את זיווגה ,ולפיכך היא באמת זכתה לכך
ומצאה למחרת את בן זוגה.

כבוד הרב ,באתי להשלים לך את סיפור הדברים ולספר לך שלמחרת
היום אחת מחברותיה הזמינה אותה לביתה ,שם פגשה בתי באחיה
של החברה ,ובסייעתא דשמיא היא התארסה עימו והם זכו להינשא
ולהקים בית ואף ללדת ילדים" .כך סיפרה האישה המבוגרת
בהתרגשות רבה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

גוויז
ןוגה

בפעם האחרונה בה הופיעה בתי לפניך ,הכית על השולחן ואמרת
לה' :בעזרת ה' בזכות הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א מחר תפגשי את
בן זוגך!' בתי קבלה את דבריך כהבטחה ממש ,ויצאה שמחה לדרכה.

– לא מצאה את בן זוגה .השנים חלפו לאיטן ובתי הלכה והתבגרה
בבית ,וכיון שכך היא הגיעה אליך וביקשה ברכה לזיווג הגון .ברכת
אותה בזכות אבותיך הקדושים זיע"א שהיא תזכה למצוא את זיווגה
בקלות ,אך הזמן המשיך לחלוף ונראה היה שהברכה לא פועלת את
פעולתה ,שכן בתי לא זכתה עדיין להתארס ,ועל כן היא המשיכה
להגיע אליך שוב ושוב ולא התייאשה מלבקש את ברכתך לזיווג פעם
אחר פעם.

בי ,הוספתי את ברכתי בזכות אבותיי זיע"א שיזכה במהרה לארס
את בתו.
כעבור זמן מה התקשר אליי היהודי ובפיו הבשורה המשמחת ,שבתו
זכתה לבוא בברית האירוסין.
למשמע בשורתו שמחתי עימו ואמרתי לו שדמעותיו החמות על
בתו הרווקה הן שפעלו והושיעו אותה ,ולא ברכתי .ואם היה מזיל את
אותן דמעות קודם לכן – ייתכן והיא הייתה נושעת כבר אז.

גוויז
ןוגה

לעיתים נקצבות לאדם טובות מרובות ,אך הקב"ה מתאווה
לתפילותיו של האדם ולפיכך הוא מונע ממנו את אותן טובות .ורק
בכוח תפילותיו ,דמעותיו והפצרותיו של האדם הוא יוכל להשיג את
אותן טובות.
על כן אל לנו להתרפות בתפילתנו ,משום שאנו עלולים להפסיד
הזדמנויות פז להשיג טובות גדולות ונצורות.

"הזיווג שלך בבית החולים!"
הגב' דורית מלכא המתגוררת במרוקו ,לא זכתה למצוא את זווגה
ההגון במשך שנים רבות ,וכיון שהייתה בה אמונה חזקה בצדיקים
ובמיוחד בצדיק רבי חיים פינטו זיע"א ,היא הייתה באה לפניי פעם
אחר פעם ומבקשת שאברך אותה בזכות אבותיי הקדושים זיע"א
שהיא תמצא את בן זוגה הראוי לה במהרה!
כך נמשך הדבר במשך כעשר שנים(!) במהלכן הייתה מגיעה אליי
ומבקשת על נפשה ,עד שכבר חשתי בושה גדולה מפניה שאין
באפשרותי לסייע לה ,במיוחד לנוכח העניין שהיא – המשמשת
כסוכנת נסיעות במרוקו – עשתה לי לא פעם טובות שונות בעניין
כרטיסי הטיסה ,ומעולם לא סירבה לבקשותיי.
מובן אם כן שבכל מאודי חפצתי להשיב לה כגמולה הטוב ,ולאחר
אחת הפעמים שהיא הייתה אצלי וביקשה ברכה – נשאתי תפילתי
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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"במשך יומיים תמימים ניסיתי להשיג את מכרי בטלפון ,אולם לא
הצלחתי .היום ,כשענה סוף סוף לשיחת הטלפון שלי ,שאלתי אותו
מיד היכן היה במשך הימים האחרונים ומדוע לא ענה לשיחותיי.

יומיים לאחר שיחתנו התקשרה האישה לבעל הבית שלי במרוקו,
מר מרדכי כנפו הי"ו ,ושיתפה אותו במהלך העניינים כפי שאירעו
לאחר מכן:

גב' מלכא שתקה ,ולאחר הרהור קל אמרה שהיא תברר את העניין.

גב' מלכא התפלאה מאד ואמרה" :מכרי? ניתוח? איך ייתכן הדבר?
הרי היום שוחחתי עימו" .אולם אני עמדתי על שלי ואמרתי לה:
"כעת מכרך נמצא בחדר הניתוח .אם נכונים דבריי – הרי זה לך אות
משמים לכך שהוא בן זוגך המיועד לך ,ואם טעות בידי – סימן הוא
שאין הוא מזלך".
לשמע תשובתה אמרתי לה" :דעי לך שמכרך נמצא כעת בבית
החולים ועובר ברגעים אלו ניתוח ,אולי טעות בידי אבל כך אני
מרגיש".

"היכן מכרך נמצא כעת?" שאלתי את הגב' מלכא בהיסוס ,והיא
השיבה לי" :בצרפת".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

בתום דבריה הגישה לי הגב' מלכא את תמונתו של האיש עימו
נפגשה באותו הזמן ,ואני – כשהבטתי בתמונה ,איני יודע מדוע אך
עלה בלבי שהיהודי הזה נמצא באותם רגעים בבית החולים ועובר
ניתוח .הרגשתי כאילו אני רואה אותו במו עיניי שוכב בבית החולים,
והבנתי שדבר זה איננו לחינם ובודאי זוהי הארה מן השמים.

גוויז
ןוגה

בהילולת סבי הצדיק רבי חיים פינטו (הקטן) זיע"א ביום ט"ו מרחשוון
תש"ס ,כאשר שהיתי בקזבלנקה שבמרוקו ,ניגשה אליי הגב' מלכא
ובישרה לי שברוך ה' היא זכתה לפגוש יהודי לצורך נישואין ,אולם
היא עדיין אינה יודעת אם יצא מכך שידוך למעשה ,משום שהיא
כבר למודת ניסיון בעניין שכן היו בעבר כמה אנשים שהיא נפגשה
עימם ,ולאחר כחודש ימים של היכרות – הקשר ביניהם בוטל.
לה' בכל עוז ומתוך הפצרה גדולה שהיא תזכה למצוא את זווגה
הראוי לה במהרה!

תחילה מכרי ניסה להתחמק מלענות לי תשובה ברורה ,אך לבסוף
הודה שלפני יומיים הוא היה בבית החולים ועבר ניתוח וברוך ה'
הניתוח הצליח.
כששמעתי זאת סיפרתי לו את כל הדברים שאמר לי מו"ר שליט"א
במרוקו ,ומכרי נדהם מכך מאד ,כי דברי מו"ר צדקו לגמרי" .אלו היו
דבריה של הגב' מלכא.
ברוך ה' הגב' דורית מלכא זכתה להינשא לאותו יהודי ,והקימה בית
נאמן בישראל .ואין ספק שהיא זכתה לכך בזכות אמונתה היוקדת
בצדיקים זיע"א ,ובזכות אמונתה בכוח ברכות הרבנים לפעול ישועות
בעולם.

גוויז
ןוגה

בן תורה
באחד הימים באה לפניי נערה שהגיע זמנה להקים את ביתה והיא
הסתפקה האם להינשא לבן תורה שישב וילמד כל חייו ,או להינשא
ליהודי שיעבוד ויתעסק בענייני מסחר.
היות והחלטה בעניין זה היא גורלית ומשפיעה לדורי דורות – שוחחתי
עימה על כך רבות ,ובין דבריי אמרתי לה" :יש בך רצון להינשא לבן
תורה ,אך יש לך גם משיכה לעולם הזה".
הבחורה הסכימה איתי ,ואני המשכתי" :האם את אוהבת לשחק
במשחקים וכדו'?"
שוב השיבה הבחורה בחיוב.
"אם כן" סיכמתי את הנושא "מתוך ההתלבטות שלך ניתן ללמוד
שרצונך הפנימי הוא להינשא לבן תורה ,אך קשה לך לוותר על הבלי
העולם הזה כיון שאת שקועה בהם .עצתי לך היא להפסיק להתעסק
בעניינים שמושכים אותך לעולם הזה ,כגון אותם משחקים ,ורק אז
תוכלי להחליט באופן נקי באיזה סוג של חיים את בוחרת לעצמך".
בטוח אני ללא ספק שהחלטתה לבסוף הייתה להינשא לבן תורה ,כי
זו הייתה משאלתה הפנימית והאמיתית ,ורק היצר הרע הוא שניסה
להניא אותה מכך.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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אולם ,אם את עדיין חשה בימים גדולים אלו טרדה מהעבר ,ייתכן
וטרדה זו באה עלייך כיון שלא התנתקת ממעשייך הראשונים

מסיבה זו אנו מדליקים בימים אלו נרות ,כדי להיזכר ולפרסם את
אותו אור גדול ושופע שהאירו בית חשמונאי כנגד חשכת מלכות יוון
הרשעה .ובכוח נרות אלו להשפיע אף עלינו כבימים ההם בזמן הזה
אור של קדושה וטהרה.

כיון שהימים היו ימי החנוכה פניתי לבחורה ואמרתי לה" :הימים
בהם אנו מצויים כעת הם ימי החנוכה .ימים בהם החשמונאים האירו
את החשיכה הרוחנית שהטילו היוונים ,עד שאור התורה שב להאיר
בכל בתי ישראל.
כששאלתי אותה לפשר הדבר היא השיבה לי שהיא מוטרדת
במחשבתה מידיד גוי שעימו התרועעה מספר שנים קודם לכן וטרם
יצא מלבה.

אולם ,למרות ברכתי שיצאה מעומק הלב ,נראה היה שהבחורה עדיין
אינה שבעת רצון.

בימי החנוכה של אחת השנים באה לפניי בחורה וביקשה לקבל את
ברכתי להתארס עם בחור מסוים שהכירה .שאלתי אותה לשמה וכן
לשמו של הבחור כדי לברכם ,וברכתי אותם בזכות אבותיי הקדושים
זיע"א שזיווגם יעלה יפה ויזכו להקים בית נאמן בישראל.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

המאור שבה מחזירן למוטב

גוויז
ןוגה

במקרים אלו אני מייעץ לאותם אנשים השקועים בהבלי העולם
לנסות להתנתק מעט מאותה גשמיות שדבקה בהם בסיועו של
יצרם הרע ,וכך קדושתם הפנימית תצוף ותעלה ,ותשפיע לטובה
על מעשיהם.

פעמים רבות אני נוכח לראות אנשים טובים השבויים בחבלי היצר
הרע שמכיר בכוונותיהם הפנימיות הטהורות ,ובשל כך מנסה
להשקיע אותם בהבלי העולם הזה ,כדי שלא יתעסקו יותר מידי
בעניינים שבקדושה ולא יפעלו על פי עצת יצרם הטוב.

באופן מוחלט .בעזרת ה' יתברך כשתזכי לשוב בתשובה שלימה על
חטאייך הישנים – תזכי להתנתק מהעבר באופן סופי ואז תחושי את
אורה הגדול של התורה מפעם בקרבך".
ברוך ה' דבריי נפלו על אוזניים כרויות ,הבחורה זכתה לשוב בתשובה
שלימה על מעשיה הראשונים ,וכבר לא חשה כל געגוע לאותה
תקופה בעברה .וזכתה להינשא לחתנה היהודי כדת משה וישראל.

גוויז
ןוגה

וישמן ישורון ויבעט
מעשה היה בבחור שאינו שומר תורה ומצוות ,שחיפש את בת זוגו
במשך זמן רב אולם הדבר לא עלה בידו והוא לא הצליח למצוא את
זווגו ההגון .בכל שבוע היה הבחור מופיע אצלי ומבקש את ברכתי
לישועתו ,אולם נראה היה כאילו מזל רע דבק בו ואף בחורה לא
רצתה להינשא לו ,למרות היותו יפה תואר ויפה מראה.
מתוך צערו הגדול החליט הבחור לעשות מעשה ולחזור בתשובה.
זמן מה לאחר מכן הוא זכה לבוא בברית האירוסין בשעה טובה עם
בחורה דתייה ,עורכת דין.
לפני נישואיהם באו אליי בני הזוג המאורסים כדי להזמין אותי
לחתונתם וכדי לקבל את ברכתי בזכות אבותיי הקדושים זיע"א.
שמחתי בשמחתם וברכתי אותם שזיווגם יעלה יפה ויזכו להקים בית
נאמן בישראל ,וכדרכי בקודש – הזכרתי להם לשמור על דיני טהרת
המשפחה.
להפתעתי הרבה השיב הבחור שאמנם כלתו מעוניינת בדבר ,אך
הוא חש שהוא אינו מסוגל לעמוד בכך ,שכן נראה לו בלתי אפשרי
לשמור על ריחוק מאשתו שבועיים ימים בכל פעם.
נבהלתי מאד מדבריו והוכחתי אותו על כך במילים קשות ,אולם
לצערי הרב הבחור לא קיבל את דבריי.
למרות זאת הגעתי לחתונתם שמא הוא יחזור בו ממחשבתו הרעה,
אולם הבחור עדיין סרב לשמור על מצווה חשובה זו.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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"אם כן ,עליך לעזוב את בלגיה ולנסוע לארץ ישראל ליישוב 'אור
עקיבא' בו מתגוררים הוריך .בת זוגך נמצאת שם ,בסמוך להוריך"
הורה לו מו"ר.

"כוונתי היא היכן מתגוררים הוריך" ענה לו מו"ר ,ומר תורג'מן השיב:
"הוריי מתגוררים בארץ ישראל ,ביישוב 'אור עקיבא'".

"היכן אתה מתגורר?" שאל מו"ר ,ומר תורג'מן השיב מתפלא" :כבוד
הרב יודע שאני מתגורר בבלגיה ,ומדוע הרב שואל אותי על כך?"
מר תורג'מן הנדהם מפניית הרב השיב למו"ר שהוא מודאג מכך
שעדיין לא מצא את זווגו ההגון.

אך טרם סיים להרהר בכך שברצונו לשוחח על העניין עם הרב ,נפנה
אליו לפתע מו"ר ושאל אותו" :ומה תבקש אתה?"
באותה העת מר תורג'מן עדיין לא היה נשוי ,והדבר הטריד והלחיץ
אותו מאד ,שהנה הוא כבר בגר והיה לאיש ועדיין לא הקים את ביתו.

בעת שיצאו מר תורג'מן וידידו בלוויית מו"ר אל חצר הבית ,שוחח
מו"ר עם הידיד ,ומר תורג'מן מצא את עצמו נותר בצד ,כשבמוחו
חולפת המחשבה' :מתי הרב ישוחח גם איתי?'
בחג השבועות של אחת השנים ,שהה מר תורג'מן הי"ו בצרפת וביקר
אצל מו"ר שליט"א ביחד עם ידידו.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

קרן האור ב"אור עקיבא"

גוויז
ןוגה

ואין ספק שהתנהגות זו נובעת מחוסר הכרת הטוב למי שגמל עימו
טובות כל ימי חייו .שאם היה מכיר בטובתו של מקום – היה מקבל
על עצמו לשמור את כל מצוות התורה כולן באופן מושלם.

כשראיתי את סירובו העיקש לקיים את רצון הבורא ולשמור על
שבמקום לראות את חסדי
טהרת המשפחה חשבתי לעצמי בצער ִ
ה' עימו על כל צעד ושעל ,ובמקום להמשיך ולהתקדם בחזרתו
בתשובה – מרגע שנשלחה לו ישועתו כבר החל בועט בטובת ה',
וכבר אינו מעוניין לקיים את דברי התורה ולשמור את מצוותיה.

מר תורג'מן שהיה חדור באמונת חכמים קיבל על עצמו לפעול
כדברי מו"ר שליט"א ,ולאחר שמכר את כל עסקיו בבלגיה – עלה
לארץ ישראל ופנה ליישוב בו מתגוררים הוריו.
שבוע ימים לאחר שהגיע לבית הוריו פנתה אליו אמו ואמרה לו
שהיא מכירה בחורה מקסימה ממשפחה טובה שמתגוררת בקרבתם,
הבחורה יראת שמים ובעלת מידות טובות ,ואולי היא המיועדת לו
משמים כדי שיקים עימה את ביתו.
בסייעתא דשמיא מרובה זמן קצר לאחר מכן השידוך קם והיה ,ומר
תורג'מן זכה להקים בית נאמן בישראל.

גוויז
ןוגה

שעת הזיווג
באחת השנים באו לפניי חתן וכלה מאורסים מניו יורק ,וביקשו
לקבל ברכה לנישואיהם בזכות אבותיי הקדושים זיע"א.
שבע שנים לפני כן הבחורה באה לפניי כדי לקבל ברכה לזיווג הגון,
אולם רק לאחר כשבע שנים מאז שברכתי אותה – היא זכתה למצוא
את זיווגה.
כיון שכך ,שאלתי אותה כיצד לבסוף נזדמן לה זיווגה והיכן מצאה
את בן זוגה ,והכלה סיפרה שהבחור שאיתו התארסה לבסוף הוא
שכן שלה ,ושניהם מתגוררים באותו בניין כבר שנים רבות.
יד ההשגחה סובבה שמעולם לא ראו זה את זה ,וכל אחד מהם חיפש
אחר זיווגו במקום אחר ,עד שלבסוף מצאו האחד את השני באותו
בניין מגורים ,כשהמתינו יחד למעלית הבניין.
ללמדנו ,שכשם שזיווגו של האדם נקבע טרם בואו לעולם ,כך
גם זמן מציאת הזיווג נקבע מראש על ידי הקב"ה ,וכמה שהאדם
ישתדל ויפעל למצוא את זווגו ,כל עוד לא הגיעה השעה הטובה
שלו להינשא – שידוכו יתעכב.
אבל כלל גדול הוא להתפלל לקב"ה שיסייע לנו למצוא את הזיווג
הנכון בזמן הנכון ,כפי שנאמר בגמרא בברכות (ח ,א)" :על זאת
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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לאחר תקופה מסוימת זכה הבחור להתארס בשנית ,אולם גם בפעם

מעשה היה בבחור שזכה ובא בברית האירוסין בשעה טובה ומוצלחת.
אולם לאחר חגיגת האירוסין – ספקות קשים נכנסו בלבו וכרסמו בו,
שמא אין זו הבחורה המיועדת לו ושמא האירוסין נעשו במהירות
ובפזיזות ובכלל מקורם בטעות ,וכך המשיך להסס עוד ועוד בלבו
עד שלבסוף הוא חזר בו מהחלטתו להינשא לאותה בחורה ,וביטל
את האירוסין עימה.

שלא להפסיד את הזיווג

כשהגיע אליי לאחר מכן כדי לבשר לי על כך ,אמרתי לו" :דע לך
שלא הברכה שלי היא שהביאה אותך לבחור בטוב ,אלא הרצון
הפנימי שלך לעזור לעצמך ולהינשא ליהודיה .רצון זה פעל בתוכך
שתעזוב את הגויה ותישא אישה כשרה מעם ישראל ,ומן השמים
סייעו לך בכך".

באותו שבוע הכיר היהודי אישה יהודיה ,ומיד עזב את הגויה ונשא
לאישה כדת וכדין את היהודייה הכשרה.
אולם היהודי התעקש שלמרות זאת הוא רוצה ברכה .לפיכך ברכתי
אותו" :יהי רצון שהקב"ה יעזור לך שתשכח מהגויה ותתחתן עם
אישה יהודיה".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

כששמעתי ממנו על הגויה שבביתו שאלתי אותו" :כיצד אני יכול
לברך אותך בזמן שאתה מתרועע עם גויה ר"ל? כיצד תעמוד לך
זכות אבותיי בזמן שאתה נדבק באומות העולם?"

גוויז
ןוגה

בהיותי בשטרסבורג שבצפון צרפת הגיע לבית הכנסת יהודי
שהתגורר בביתו עם גויה ,וביקש את ברכתי.

הרצון הפנימי

יתפלל כל חסיד אליך לעת ְמצֹא"(תהילים לב ,ו) אמר רבי חנינא:
לעת ְמצֹא – זו אשה ,שנאמר" :מצא אשה מצא טוב"(משלי יח ,כב).

הזו הספקות נכנסו ללבו ,והוא ביטל לבסוף את האירוסין .וכך היה
גם עם הבחורה השלישית והרביעית ,בכל פעם הוא התחרט על
מעשיו וביטל את אירוסיו.
עד שהבחור זכה לבא פעם נוספת בברית האירוסין ,ובפעם הזו הוא
הגיע אליי ביחד עם ארוסתו כדי לקבל את ברכתי לנישואיהם.
"האם כעת אתה בטוח שבחורה זו היא המיועדת לך?" שאלתי אותו.
כצפוי ,החל הבחור שוב להסס ,ואני שרציתי מאד לעזור לו בהחלטתו
ביקשתי ממנו שיצא מן החדר כדי שאוכל לעמוד על טיבה של
ארוסתו החדשה.

גוויז
ןוגה

לאחר ששוחחתי מעט עם הבחורה חשתי שהיא אשת חיל שבהחלט
ניתן לבנות עימה בית כשר של יראת שמים טהורה ,ועל כן החלטתי
שהפעם הזו אני אחליט עבורו וכך אטול ממנו את האפשרות
להתחרט על מעשיו.
ביקשתי מהבחורה שתצא מן החדר וקראתי לבחור שייכנס אליי
לבדו.
כשנכנס הבחור אמרתי לו נחרצות" :דע לך ,שאם אתה מבטל שידוך
זה – הרי שהפסדת את זיווגך ופספסת את הזדמנות חייך ,שכן לעולם
לא תצליח שוב לבנות בית בישראל .בחורה זו היא זיווגך האמיתי מן
השמים ואין לך כל צורך להמשיך ולחפש אחר בת זוג אחרת".
הבחור שמע את דבריי ולא העז לנהוג שוב כפי שנהג בשידוכיו
הקודמים אותם ביטל מרוב היסוסיו ,וכך נשא לאישה את הבחורה
הזו ,וברוך ה' הם חיים יחד בטוב ובנעימים.

שידוך בתוך שנה
באחת השנים בעת היותנו בהילולת הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א,
הגיע למקום יהודי שאמר" :אם עד שנה הבאה בתי לא תזכה למצוא
את זיווגה –לא אוסיף לפקוד את קבר הצדיק ביום ההילולא!"
כשאמר זאת ,הוא התכוון בדבריו – שכשם שהוא בטוח שימשיך
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כל מי ששמע שאני נוסעת לאוסטרליה – צחק ממני .אולם אני
עשיתי כעצתך ונסעתי .ואכן ,כעבור שבוע ימים הוצע לי שידוך הגון
ממשפחה של חסידים ויראי שמים .שם ,באוסטרליה המרוחקת
ממרסיי מרחק כעשרים אלף קילומטרים מצאתי את בן זוגי והרי

בשנה שעברה ,כשהגעתי שוב לקבל את ברכתך לזיווג אמרת לי
לפתע' :אולי מזלך נמצא באוסטרליה? סעי לשם ,ונסי לבנות את
חייך מחדש באוסטרליה .ואם גם דבר זה לא יועיל לשינוי מזלך –
שובי למרסיי וה' יעזור'.

בין הפונים הייתה אישה שבאה לפניי יחד עם בעלה ובנה התינוק
ואמרה לי בהתרגשות" :כבוד הרב ,תינוק זה בא לעולם בזכות
התפילות שלך .שנים רבות לא זכיתי להינשא ,ובכל אותן שנים הגעתי
אליך פעמים רבות וביקשתי את ברכתך בזכות אבותיך הקדושים
זיע"א ,עד שנראה היה שאפילו אתה כבר היית שרוי בצער גדול מכך
שטרם זכיתי למצוא את זיווגי.
לאחר הדרשה הייתי עייף מאד מעמל היום ,אולם למרות זאת
התגברתי על עייפותי והמשכתי לקבל קהל גם בבית הכנסת בסמוך
לאחד השולחנות ,כשלצידי יושב הרב עמרם שליט"א ששימש
באותו הזמן כדיין במרסיי.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

באחת השנים קיבלתי קהל בעיר מרסיי שבצרפת .במשך היום כולו
נערכה קבלת הקהל בביתו של אדון ציון מרציאנו היקר הי"ו ,ובערב
נתבקשתי לדרוש באחד מבתי הכנסת שבמרסיי.

המזל שנמצא באוסטרליה

גוויז
ןוגה

יהודי זה זכה ,ואמונתו היוקדת בבורא העולם זיכתה את בתו לבוא
בברית האירוסין כעבור חודשיים מיום ההילולא והיא הקימה בית
נאמן בישראל.

להוסיף ולפקוד את קבר הצדיק ביום ההילולא כמידי שנה – כך
באותה מידה הוא בוטח בקב"ה שימציא לבתו את זיווגה הראוי לה
בתוך שנה.

הוא לפניך ,וברוך ה' אני שמחה להראות לך גם את התינוק שנולד
לנו במזל טוב!"
ולאחר מכן המשיכה ואמרה" :מאז הכרתי את בעלי עזרתי לו רבות
להתחזק בעבודת ה' ולקבוע עיתים לתורה ,וברוך ה' כיום הוא שומר
שבת ומניח תפילין ,וכעת הוא זה שעוזר לי ומשפיע עליי לכסות את
ראשי ולהתחזק עוד ביהדות".
כששמעתי את סיפורה של האישה פניתי לרב עמרם שליט"א שישב
כל אותה העת לצידי ,ובהתרגשות גדולה אמרתי לו שניתן לראות
מסיפור זה על גודל כוחם של אבותיי הקדושים זיע"א ,שזכותם
עמדה לאישה במציאת זיווגה האמיתי ,בהקמת משפחתה ובחזרתה
בתשובה.

גוויז
ןוגה

חתן של ט"ו בשבט
כאשר היה בני רבי רפאל שליט"א בחור ישיבה ,הוא ביקש להינשא
כבר בגיל צעיר ,אך בכל פעם בה הוא הביע את רצונו להינשא –
דחיתי אותו ,וזאת כיון שרציתי
שיוסיף לשבת באוהלה של תורה
מבלי דאגות של בית ופרנסה.
בתחילת שנת תשס"ג ,בחג שמחת
התורה רפאל בני לא ויתר לי עוד
ולחץ עליי שברצונו להתארס בגיל
צעיר ,על כן אמרתי לו לבסוף" :רפאל,
בט"ו בשבט השנה נשמע בעזרת ה'
בשורות טובות ,אתה תתארס ותזכה
להתחתן במשך השנה!"

רבי רפאל מאיר עמרם פינטו שליט"א
בנו של הרב

חגי תשרי חלפו ,ובני רפאל שב
לישיבתו בלייקווד שבאמריקה .מידי
פעם הוא התקשר הביתה כדי לברר
האם ישנו שידוך על הפרק ,אולם אני
עדיין דחיתי את שידוכיו .יומיים לפני
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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ביום ראשון התקשר אליי ר' מרדכי טייב ואמר בשמחה" :כבוד הרב,

אך אני קטעתי את דבריו" :יש לך זמן עד יום ראשון ,וזכות אבותיי
תגן ותושיע".
ר' טייב התפלא מאד מבקשתי ואמר" :רבי דוד ,אינני מכיר אף אחד
ש"---

הודיתי לר' טייב על איחוליו ,ואחר אמרתי לו" :מי יודע ,אולי ישועתי
תבוא דרכך ,תעשה לי טובה ועד יום ראשון תעזור לי למצוא שידוך
ראוי לבני רפאל".
לפני שבת התקשר אליי אחד מתלמידיי ,ר' מרדכי טייב הי"ו ואמר:
"כבוד הרב ,ברצוני לאחל לרב שבת שלום וחג שמח (לרגל ט"ו
בשבט)".

לפיכך אמרתי לו" :אתה צודק ,אולם גם הימים הסמוכים לט"ו בשבט
עדיין שייכים לט"ו בשבט ,ובורא העולם יעזור".
"רפאל ,ט"ו בשבט עוד לא הגיע ,יש עוד זמן" השבתי לו ,אבל הוא
התעקש" :נכון אבא ,אך ט"ו בשבט חל כבר בשבת!"

יממה לאחר מכן התקשר שוב בני הלחוץ מהישיבה ואמר לי" :אבא,
הלילה הזה ,ליל שבת ,הינו ליל ט"ו בשבט ואני עודני רווק!"

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

מיד פניתי להתפלל לקב"ה מעומק לבי שידריך אותי בדרך הנכונה,
כיון שהצעות שידוכים לבן זה אמנם לא חסרו ,אך אני ביקשתי
להרגיש באופן מיוחד את ידו המכַ וֶ נת של הבורא ,כדי לדעת מה
לעשות בעניין שידוכיו של רפאל.

גוויז
ןוגה

כאשר שמעתי את דיבוריו אלו ,הבנתי שהעניין גובל בחינוכו של
הנער .יודע אני שעליי להוות דוגמא חיובית לילדיי ולהוציא מפי רק
דברי אמת ,ועל כן אמרתי לו" :עד ט"ו בשבט ישנם יומיים תמימים!"

ט"ו בשבט התקשר רפאל ואמר לי" :אבא ,האם אתה זוכר שבשמחת
תורה הבטחת לי שבט"ו בשבט אהיה מאורס? הנה ,לא זו בלבד
שאיני חתן ,אלא אין אפילו כל שידוך על הפרק .אם כך יוצא שאמרת
לי דבר שאינו נכון ,ואיך יכול להיות שטעית בלשונך?"

אני חושב שמצאתי לבנך רפאל שידוך הגון .אתמול בלילה אשתי
השתתפה בשיעור שנמסר לנשים ,שם היא הבחינה בבחורה פלונית
שעשתה רושם של בחורה מעולה ויראת שמים ולפיכך אשתי
התעניינה אודותיה .על פי הפרטים שנמסרו לאשתי על הבחורה
– נראה שהבחורה מצוינת ובאה ממשפחה חשובה ומכובדת מאד,
והיא מתאימה לבנו של הרב".
מיד התעניינתי בפרטי המוצעת ונודע לי כי היא בתו של אחד
מידידיי ,הגאון רבי שמעון חלאווה שליט"א ,אשר אף הוא למד
בישיבה הקדושה בסונדרלנד שבאנגליה לאחר נישואיו.

גוויז
ןוגה

שמחתי מאד בשידוך זה שכן הגאון רבי שמעון חלאווה הוא נצר
למשפחת צדיקים ממרוקו ,אשר היו מקובלים גדולים וחיברו ספרים
רבים.
ובנוסף ,שנים רבות קודם לכן שהיתי בחג הסוכות עם בני משפחתי
בעיר ניס שבצרפת ,בה כיהן כרב הקהילה הגאון רבי שמעון חלאווה
שליט"א ,ואנו הוזמנו לארוחה בביתו .באותו ביקור ראיתי את צפורה
בתו הקטנה וברכתי אותה שתגדל בדרך ה' ותזכה להקים בית נאמן.
מי היה מאמין אז שילדה זו מיועדת לבני רפאל שיחי'? הנסתרות
לה' אלוקינו.
לאחר שנתבררו פרטי השידוך התקשרתי מיד לישיבתו של בני
והוריתי לו לשוב הביתה שכן נמצא עבורו שידוך ראוי .רפאל שב
לצרפת ומיד טסנו כולנו לארץ ישראל ,שם פגשנו את הבחורה ואת
משפחתה והשידוך נסגר למזל טוב.
לאחר כל זאת פניתי לבני ואמרתי לו" :הנה ,נעשית חתן בשבוע של
ט"ו בשבט! זהו כוחה של התפילה .אתה התפללת ואני התפללתי וה'
יתברך היה בעזרנו!"
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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המעשה ארע במהלך סעודת הפורים ,כאשר הייתי שרוי בשמחה
גדולה ונתון מעט תחת השפעתו של היין .אשתי ,שראתה אותי

לאחר תקופה מסוימת הגיעו אליי כמה אנשים ממקסיקו והציעו
לבתי את הבחור הזה המתגורר בארגנטינה ,ובאותו רגע נזכרתי
במעשה שהיה מספר שנים קודם לכן:
אנשים רבים ביקשו להציע לשרה שידוך ,אולם את כולם דחיתי
בתירוצים שונים ,כשבכל דחייה שכזו עלה במוחי שמו של הבחור
אשר המזכרת שלו נמצאת עדיין במגירתי ,אולם משום מה ביטלתי
את הדבר מלבי.

בינתיים בגרה בתי שרה שתחי' והגיעה לפרקה.

כך באופן בלתי ברור טבלת המתכת נשארה שמורה במגירת השולחן
של משרדי במשך שנים רבות.

ובנוסף ,בפעמים המעטות שבהן כן השלכתי לבסוף את טבלת
המתכת לאשפה ,נשלח משמים המזכיר שלי שחשב שהטבלה
חשובה לי ושבטעות נזרקה לפח האשפה ,והוא הוציא אותה
מהאשפה והחזיר אותה למגירתי.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

כך נמשך הדבר במשך כשמונה שנים כשמידי פעם עלה בדעתי
להשליכה ,אולם למרות זאת החלטתי לבסוף לשמור אותה ,ודבר
זה גרם לי לפלא עצום על עצמי :מדוע אני שומר את טבלת הברזל
ששמו של יהודי חרוט עליה ,ובפרט שמראהו כבר נשכח מזכרוני?

גוויז
ןוגה

בדרך כלל אינני נוהג לשמור מתנות שאנשים נותנים לי לאות
הוקרה או למזכרת .ברוב המקרים אני מעביר מתנות אלו לאנשים
אחרים שעשויים ליהנות מהם או שאני משליך אותם ,אולם טבלה זו
שקיבלתי מאותו בחור – בכל פעם שהוצאתי אותה ממגירתי והבטתי
על שמו של הבחור – משום מה הנחתי אותה בחזרה במגירה.
לפני שנים רבות ביקר אצלי בחור פלוני ,ונתן לי למזכרת את שמו
החרוט על גבי טבלת מתכת בצורת קלף .נטלתי את הטבלה מידיו
והנחתי אותה במגירתי.

מזכרת המזל ממקסיקו

בכך פנתה אליי ושאלה" :בתנו שרה ,מהיכן יהיה מזלה? מצרפת?
מישראל?" ואני עניתי לה ללא שהייה" :ממקסיקו!"
"מה יש במקסיקו?" שאלה אשתי ,ואני השבתי לה" :לא יודע ,כך יצא
לי מהפה" .זה היה דבר המעשה.
לאחר שנים ספורות כאשר באו אנשי מקסיקו והציעו לבתי את
הבחור מארגנטינה נזכרתי כאמור במעשה זה ,וגם אשתי נזכרה
במעשה ושאלה" :הרי אמרת שמזלה של שרה יהיה ממקסיקו ,ואילו
בחור זה הוא מארגנטינה ,ואיך ייתכן הדבר? הרי אם זהו השידוך
המיועד לשרה – יוצא אפוא שטעית".

גוויז
ןוגה

לפיכך עניתי לה" :את צודקת .סיבה זו באמת מעכבת אותי מלהסכים
לשידוך ,אבל מצד שני אני חש את יד ה' בדבר שכבר שמונה שנים
אני שומר במגירתי מזכרת שקיבלתי לפני שנים רבות מהבחור עם
חריטת שמו ,ובכל פעם שאני מבקש להשליכה לאשפה וכבר מוציא
אותה מן המגירה – משום מה אני מחזיר אותה אל מקומה שבמגירה.
ולכן עלה בדעתי שמא מן השמים מבקשים לרמוז לי שבחור זה הוא
השידוך של שרה .אולם כפי שאמרת הוא אינו ממקסיקו ,וזוהי באמת
סיבה מספקת כדי להורידו מן הפרק".

עם חתנו רבי יצחק סבן שליט"א
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.
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ואכן השידוך קם והיה ,ובתי נשואה כיום לבחור זה שמקורו ממקסיקו,
וזכתה להקים עימו בית נאמן בישראל.

גוויז
ןוגה

כאשר שמעתי זאת שמחתי מאד וקראתי מיד" :הודו לה' כי טוב!
ישתבח שמו שלא טעיתי ,וברוך ה' שהנחה אותי בדרך הנכונה .הרי
זוהי השגחת ה' הפרטית מאת הקב"ה שהמציא לבתי את זיווגה
באופן שיתאים לכל הסימנים כולם!"

דברים אלו השמעתי גם באוזניו של רבי חיים קורסון ממקסיקו
שהציע לבתי את הבחור .אולם הוא ,שלא כאשתי ,קרא מיד:
"אבל כבוד הרב ,בחור זה נולד במקסיקו! רק אחר כך עברו הוריו
לארגנטינה .ואם כן הוא מתאים לדבריך המוקדמים שהמזל של בתך
מקורו במקסיקו!"

זיכוי הרבים
כל מי שמלמד תורה ברבים זוכה ששורה עליו רוח הקודש ,שכך עשה שלמה
שלמד ושרתה עליו רוח הקודש ואמר ג' ספרים משלי וקהלת ושיר השירים.
(שיר השירים רבה פרשה א')

ויש כמה מיני מזכה .האחד על התורה ,כגון ללמד את העם דעת ויראת השם,
ואיזוהי דרך ישרה ,ולדרוש ברבים דברי מוסר וחוקי האלקים ותורותיו תמיד,
אולי באיזה יום מן הימים יעשו דבריו פרות ,אם לא למאה  -לעשרה ,ואם
לא  -לאחד.
ומה טוב ומה נעים לכתוב בספר קיצורי דינים ודברי מוסר והנהגות ישרות,
וללועזים בלעז ,שהרי הוא כדורש בפני אלפי רבבות ישראל ,ואולי באיזה דור
מן הדורות לאיזה איש ישראלי יעשו דבריו פרות ויהיה מזכה אותו ...הנה כי
כן לא בכח יגבר איש ,וברוח שפתיו יוכיח את אחרים .וזו מצוה על כל אדם,
לא לחכמים בלבד ,רק איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק (ישעיהו מא ו)
ונתחזק לעשות נחת רוח ליוצרנו ...ולפי גודל המצוה יגדל שכר המזכה :וכן
בכלל מזכה שבעמדו בקהל אנשים ,או בסעודות יפתח פיו בדברי תורה ...וכן
בכלל מזכה ,שישתדל לתקן תקנות והנהגות ישרות בעירו,כגון שיעשו קופה
לעניים בפתח בית הכנסת וכדומה.
כלל הדברים ,כל אשר יוכל לומר אל נא אחי תרעו ,וכל אשר יוכל להיות
מעשה את אחרים לדבר מצוה בדבריו ,או שממנו יראו וכן יעשו ,זכות הרבים
תלוי בו( .פלא יועץ  -מזכה)

וראוי לך אחי לדעת כי זכויות המאמין ,אפילו אם יהיה מגיע אל תכלית
הרחוקה בתיקון נפשו לאלוקים יתברך ,ואילו היה קרוב למלאכים
במידותם הטובות ומנהגיהם המשובחים והשתדלותם בעבודת הבורא
ואהבתם הזכה בו ,אינם כזכויות מי שמורה בני האדם אל הדרך הטובה
ומיישר הרשעים אל עבודת הבורא ,שזכויותיו נכפלות בעבור זכויותם
בכל הימים ובכל הזמנים( .חובת הלבבות שער עבודת ה' פ"ו)

"אמר הקב"ה לישראל בני ,פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של
מחט ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרניות נכנסות בו" ,כל
זה אמור כשהאדם כובש את יצרו ועושה מצוה בינו לבין עצמו .מה
היא זכותו כשיעסוק להועיל לזולת? וכן המשפיע על בני אדם רבים,
זכותו מוכפלת בשל מה שהשפיע לכולם .והסייעתא דשמיא שכולם
קבלו עבור כל חודי המחט שלהם ,וכל מה שנגרם לדורותיהם ולדורות
דורותיהם ,והסייעתא דשמיא שלהם – שהכל שלו הוא ,ועל הכל מקבל
סייעתא דשמיא ביחס של פתח שעגלות וקרוניות נכנסים בו לעומת כל
פתח כחודה של מחט .כל זה יהיה שכר עולם הבא שלו( .מכתב מאליהו
חלק ג' עמוד )93

זיכוי הרבים
מחזיקי התורה
פעמים רבות אני חש שעול הציבור הנתון על כתפיי – קשה לי,
במיוחד כאשר אני נאלץ לנדוד מארץ לארץ וממדינה למדינה בכדי
להחזיק את מוסדות התורה .בזמני הנדודים הללו בהיותי בדרכים
באויר ,בים וביבשה אני מתמלא געגועים עזים לטעמה הערב של
הגמרא .מתגבר בי הרצון לנטוש את העול הכבד הזה ואת טרחת
הציבור וכל שאני מבקש הוא רק "אחת שאלתי מאת ה' ...שבתי
בבית ה' כל ימי חיי" (תהילים כז ,ד).

יוכיז
םיברה

כאשר מתגברות עליי תחושות אלו אני נוהג ללכת לגדולי ישראל
ולבקש מהם עצה
כיצד לנהוג :האם
לשוב אל ספסלי
המדרש
בית
ולשקוע בלימוד
התורה ללא כל
עול ,או שמא עליי
להמשיך להחזיק
מוסדות
את
התורה מתוך עמל
וטרחה מרובים.
עם הג"ר משה סולובייצ'יק זצ"ל מציריך
הפעם הראשונה בה שאלתי
את גדול הדור שאלה זו הייתה לפני כעשרים שנה ,כשפניתי לרה"ג ר'
משה סולובייצ'יק זצ"ל מציריך שבשוויץ .בהמשך שאלתי גם לדעת
התורה של רשכבה"ג מרן הרב שך זצוק"ל והמשכתי להתייעץ עם
רבנים נוספים בעבר ובהווה.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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ולעניין נדודיי בעולם הגדול ושהותי הרבה בנסיעות ממקום למקום
הוסיפו ולימדו אותי גדולי ישראל שגם בדרכים ניתן לחוש את
טעמה המתוק של התורה מתוך העיסוק בה בזמן הנסיעות ומתוך
הידיעה וההכרה שבשליחותי – אני מחזיק את קול התורה ,ומפיץ
בכך את שם ה' ותורתו בעולם.

עוד המשיכו ויעצו לי גדולי ישראל שלא אוותר על זכות גדולה זו של
זיכוי הרבים ,כיון שזכות זו עתידה לעמוד לי בעולם העליון לאחר
מאה ועשרים שנותיי על פני האדמה.

יתברך להיות ממזכי הרבים ,חלילה לך מלעזוב תפקיד זה ולהתנער
מהדאגה לקיום המוסדות ,היות ותורתם של רבים תלויה בך ,וללא
התמיכה הכלכלית שאתה טורח להשיג להם – קול התורה שלהם
לא יוכל להמשיך ולהישמע בעולם".
מרן ראש הישיבה הג"ר אלעזר מנחם שך זצוק"ל

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

יוכיז
םיברה

וכך השיבו לי גדולי ישראל" :לכל אדם ישנו ייעוד ותפקיד בעולם
שדרכו עליו להגיע לידי תיקונו ,ומכיון שנבחרת על ידי הבורא

כלי קיבול
מורי ורבי הרה"צ רבי בנימין זאב קופמאן שליט"א ,שמפיו למדתי
תורה בימי נעוריי בישיבה בסונדרלנד שבאנגליה ,הגיע באחת השנים
לבקר בביתי בליאון שבצרפת .בזמן שביקר בביתי סיפר הרב קופמאן
שהוא הגיע לליאון רק לזמן קצר כדי לקבל ממני חיזוק בעבודת ה'.

יוכיז
םיברה

בנין הישיבה בסונדרלנד שבאנגליה

לשמע דברים אלו נבהלתי מאד .איך ייתכן שמורי ורבי הצדיק אשר
הקים מוסדות של תורה והעמיד תלמידים הרבה ,בא לקבל חיזוק
בעבודת ה' ממני ,תלמידו הקטן והפשוט?
הרב קופמאן שליט"א השיב לשאלתי" :כאשר אני רואה את תלמידיי
ממשיכים להפיץ את התורה הקדושה ולקרב אנשים רחוקים לעבודת
ה' ,הדבר נותן לי חיזוק גדול".
ולאחר מכן הוסיף והיקשה" :מדוע הקב"ה נתן בידי עם ישראל ,בני
בשר ודם ,את התורה הקדושה הכוללת הלכות רבות ,איסורים רבים
וגדרים? מדוע העניק לנו את התורה המעמידה אותנו בפני ניסיונות
כה רבים? וכיצד דורש מאיתנו הקב"ה לקיים את כל דברי התורה
כולה?" כך שאל מורי ורבי ,ומיד השיב:

341

חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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מיד לאחר מכן ניגש אליי היהודי ואמר לי" :רבי ,היום זהו יום הזיכרון
של אבא שלי שנפטר לפני ארבעים שנה .בזכותך נזכרתי בכך ,ואני
רוצה להתקדם בתורה לעילוי נשמתו".

מבלי להמתין נעמדתי במקומי ועצמתי את עיניי כאילו אני בעיצומה
של תפילת העמידה .לאחר ששהיתי מעט על מקומי פסעתי שלושה
צעדים לאחור כאומר 'עושה שלום' וסיימתי את תפילתי.
היהודי לא היה נראה שומר תורה ומצוות ,ומכיוון שראיתי שהוא
מתבונן בי בעניין רב החלטתי לעשות את עצמי כאילו אני מתפלל
תפילת שמונה עשרה ,ובלבי חשבתי שאולי תפילתי תגרום ליהודי
להתעוררות כלשהי ליהדותו.
באחת מטיסותיי ,כשהגיע זמן הארוחה ומנות האוכל הוגשו לנוסעים
במטוס ,הבטתי סביבי והנה הבחנתי ביהודי שעקב אחריי והתבונן
לראות מהם מעשיי הבאים.

עקוב אחריי

זהו עניין 'קירוב רחוקים' – שהאדם ייתן לאחרים מהתורה שהוא
יגע בה לעצמו ,וישפיע בצדקותו גם על הזולת שיתקרבו לבורא
יתברך ולתורתו .ואז נפתרת התמיהה על כך שהקב"ה נתן לנו את
התורה שקשה לקיימה ,כיון שעם רצון אמיתי והשתדלות מצד
האדם – התורה קיימת בו ושופעת ממנו ובאפשרותו לחלוק ממנה
גם לאחרים".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

יוכיז
םיברה

ולאחר שהאדם ממלא עצמו בתורה ובמצוות והוא מקיים את ציוויי
התורה בדקדוק רב – אז יש בכוחו להשקות מתורתו גם לאחרים.
"אלא ,כשם שכלי שיש לו 'בית קיבול' ,כלומר כלי שיש מקום להכניס
לתוכו דברים ,הרי כל מה שייכנס לתוכו לא יישפך החוצה ,ועוד ניתן
יהיה להעביר ממנו לכלים אחרים – כך הוא האדם המשמש 'בית
קיבול' לדברי התורה ,אם האדם חפץ בתורה ועמל בה ,הוא קונה
לעצמו את דברי התורה והם נשארים בקרבו ומסייעים לו לקיים את
כל ציוויי התורה המרובים.

כששמעתי את דבריו של היהודי נדהמתי מאד .ראו כמה עצום כוחם
של התורה ושל זיכוי הרבים ,שמסוגלים להשפיע גם על היהודים
הרחוקים ביותר.
כמו כן התרגשתי מכך שיהודי בן ארץ אחת מסוגל בקלות להשפיע
מכוח מעשיו על יהודי בן ארץ אחרת ,ובכוחו להשיב את היהודי
הרחוק לדרך הישר.

יוכיז
םיברה

חיים במתנה
אמו של הרב מדינה הי"ו מוונצואלה שבדרום אמריקה באה לפניי
לפני שנים רבות .כשראיתי אותה דרשתי בשלום בניה ,וכשהשיבה
לי שברוך ה' שלומם טוב ,המשכתי להתעניין דווקא על הרב מדינה
בנה ,ושאלתי אותה אודות בריאות ידיו ורגליו.
גם על שאלה זו השיבה האם שברוך ה' שלומו טוב ,וכעת גם ידיו
ורגליו בריאות.
"האם יודעת את מדוע אני שואל דווקא על ידיו ורגליו של בן זה?"
שאלתי ,ומיד הוספתי" :כי אני עצמי איני יודע מדוע אני מתעניין
דווקא בבן זה".
האישה חשבה מעט וענתה:
"איני יודעת מהי הסיבה לכך שהרב שאל דווקא עליו ,אבל אולי זה
בגלל שבני נולד משותק בידיו וברגליו והרופאים שבדקו אותו לאחר
הלידה טענו שאין לו שום סיכוי לחיות .כיון שכך קיבלנו על עצמנו
כל בני המשפחה להתחזק באמונה בקב"ה שהוא כל יכול ,והעתרנו
בתפילות לרפואת הילד .כמו כן הבאנו את התינוק המשותק לפני
הצדיק המקובל הבבא סאלי זיע"א ולפני רבנים נוספים ,וביקשנו
מהם שיעתירו עליו ויתפללו לישועתו .ובזכות אותן תפילות ברוך
ה' הוא חי וקיים היום בריא בידיו וברגליו ,ואף נעשה לרב בישראל
ומזכה את הרבים בתורתו".
לאחר ששמעתי את דבריה המופלאים של האם יצרתי קשר עם
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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אין לי ספק שזכות זו שמשמים מאירים את עיניי לדעת להשיב
על שאלות אלו היא בגלל כח הציבור ,ובזכותו .וכל אותן תשובות

לא פעם מגיעים אליי אנשים ומציגים לפניי שאלות שונות בתורה
ובאגדה .לעיתים אלו שאלות מוכרות שהתשובה עליהן ידועה
ומסודרת ,אך פעמים רבות השאלות שהם מעלים לפניי הן חדשות
לי ,מעולם לא עלו בראשי ולא חשבתי על עניינים אלו לפני כן ,אך
למרות זאת אני חש סייעתא דשמיא מיוחדת שנשלחת לי בבואי
להשיב להם על שאלותיהם באופן שיניח את דעתם.

שאלות ותשובות

כיון שכך ,אמרתי לו שזכות גדולה נפלה בחלקו שהקב"ה משגיח
עליו באופן פרטי ,וזאת בגלל עיסוקו התמידי בזיכוי הרבים .הקב"ה
מבחין בכך שהוא שקוע במשך כל יומו בלימוד התורה ובהחזרת
אנשים בתשובה ,ובזכות כך הוא מגן עליו לבל יאונה לו כל רע ,גם
כאשר הדבר מנוגד לדרך הטבע.

הרב מדינה שתק ,ולבסוף השיב שהוא אינו יודע על מה זכה לכל
זאת.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

סיפור מפעים זה של הרב מדינה הגביר עוד יותר את שאלתי
הקודמת ,ואני שאלתי שוב" :בזכות מה זכית פעמיים לקבל את חייך
במתנה ,בפעם הראשונה כשנולדת משותק והבראת ובפעם השנייה
כשהיית במקום הפיגוע בקרית שמונה ויצאת ממנו בנס?"

יוכיז
םיברה

והרב מדינה ענה לי בסיפור אישי" :לפני מספר שנים ביקרתי
בישראל בעיר קריית שמונה הסמוכה לגבול ישראל ולבנון .באותה
עת התפוצצה מכונית תופת במקום בו שהיתי ,וגבתה את חייהם של
אנשים רבים הי"ד .באורח נס ,למרות שהייתי גם אני בזירת האירוע
ממש וראיתי את המוות לנגד עיני – נותרתי בחיים ללא פגע!"
הרב מדינה ושאלתי אותו" :מדוע זכית שחייך יינתנו לך כך במתנת
שמים?"

שאזַ כה את הרבים
שהקב"ה שם בפי לענות לשואלים – הן כדי ֲ
בתורתי ,ואגדיל את שם ה' בעולם.
כאשר יהודי מבקש להגדיל את שמו יתברך בעולם ולְ זַ כות את
הרבים בקיום המצוות ולימוד התורה ,הקב"ה שולח לו סייעתא
דשמיא מיוחדת לעניין זה ומצליח את דרכו בדבר.
נוסף על כך עניין ידוע הוא שהתורה נקנית רק מתוך עמל וייסורים,
ומאחר וכל ימיי אני משתדל להקדיש את עצמי לעמל צרכי ציבור,
הרי שהדבר נחשב לעמל התורה ,ועל כן אני זוכה לסיוע משמים
ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים.

יוכיז
םיברה

מתוך שלא לשמה
באחת השנים ביקשתי לערוך שיעור גדול בו היה בכוונתי להעביר
לציבור המאזינים מסר רב חשיבות ,על כן היה לי חשוב שישתתפו
בשיעור מספר רב של אנשים .לצורך העניין הוחלט לערוך הגרלה
נושאת פרסים בקרב משתתפי השיעור ,מתוך תקווה שההגרלה
תגרום ליהודים רבים לבוא לשמוע את דברי התורה ,ומתוך שלא
לשמה יבואו לשמה.
כפי שייחלתי ,היה אולם הכינוס מלא עד אפס מקום .ברוך ה' זכיתי
להעביר לציבור השומעים את המסר החשוב ונראה היה שהדברים
התקבלו על לבם .בסיום הדרשה נערכה כמתוכנן הגרלה נושאת
פרסים ,אולם האנשים שעלו בגורל סירבו לקבל את זכייתם ,על כן
ערכנו סיבוב נוסף של הגרלות ,אך גם הפעם סירבו הזוכים ליטול
את זכייתם.
באותו זמן נודע לי שיהודי בעל השפעה מקנא בהצלחה הרבה שלנו
לזכות את הרבים בסייעתא דשמיא ,ועל כן הוא מפרסם בקרב
הציבור שמועה לא נכונה שרבי דוד פינטו קונה אנשים בכסף.
הצטערתי מאד לשמוע את הדברים ,כיון שידעתי בידיעה ברורה
שאלה הם דברי הבל ,המעוררים ריב ומדון ,אך פעלתי בשיטת 'שב
ואל תעשה עדיף' ולא הגבתי על הדברים.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כשהבחנתי בדבר הזדעזעתי מאד וכדי למנוע רבים מעוון ניגשתי

אך למרות כל חטאיו החמורים יהודי זה כיהן כשליח ציבור בבית
הכנסת ואף דרש בשבת בפני המתפללים ,וחמור מזאת – רבים פנו
אליו לשאול שאלות הלכתיות בענייני איסור והיתר ,והוא פסק להם.

במהלך השנים הכרתי יהודי שהוא ובני משפחתו נהגו בחוסר
צניעות ,הוא גם הלך בגילוי ראש ולא כיסה את ראשו בכיפה ובשבת
הקדושה נסע עם בני המשפחה להתרחץ בים ,ר"ל.
לא פעם אני נפגש ביהודים שמקיימים במעשיהם את הנאמר' :טובל
ושרץ בידו' כלומר ,מקיימים מצוות ובו בזמן עוברים על איסורי
תורה.

טובל ושרץ בידו

צער רב הצטערתי על תלמידי שעזב את דרך התורה והמצוות ,אך
למדתי לקח גדול אודות האחריות העצומה המוטלת על כתפי מזכה
הרבים .שכשם שבכוחו של יהודי מעם ישראל לזכות את הרבים,
לגדלם ולקרבם לאביהם שבשמים ,כן הדבר בבואו להכשילם ר"ל –
שאז יצרו הרע משתמש בכוח מעמדו הרם ובכוח ההשפעה שיש לו
על הציבור ,והוא עלול לגרום לרבים לסור מן הדרך.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

יוכיז
םיברה

כיון שכך פניתי ליהודי בעל ההשפעה שפרסם ברבים את השמועה
הרעה אודותיי ואמרתי לו" :ראה להיכן הובילו מעשיך ,בגלל קנאה
ולשון הרע גרמת ליהודי מעם ישראל לפרוק עול תורה ומצוות.
בדיבוריך הרעים הסרת אותו מהדרך הישרה ,ומה תענה לבורא עולם
כשיתבע אותך על כך?"

כעבור זמן מה פגשתי את אחד מתלמידיי שלא השתתף בשיעור
שמסרתי ושאלתי אותו מדוע הוא לא הגיע לשיעור .התלמיד חזר
באוזניי על הדברים שאותו יהודי הפיץ ברבים ,ואמר שכיון שאני
קונה אנשים בכסף – הוא אינו מעוניין להיות חלק מהעניין! כעבור
תקופה קצרה נודע לי שהתלמיד הסיר את הכיפה מראשו ופרק
מעליו עול מלכות שמים.

ליהודי והוכחתי אותו" :הרי ידוע לך שאתה חוטא בכך שאינך מכסה
את ראשך בכיפה .הסבר לי בבקשה כיצד ייתכן שלמרות שאתה
נוהג שלא על פי דרכי התורה – אינך מהסס להיות שליח הציבור
בבית הכנסת ,לדרוש ברבים ואף לענות על שאלות בהלכה .איך
לדעתך מסתדרים הניגודים במעשיך?"
"יאמר לי כבוד הרב" השיב היהודי בשאלה" ,מה הקשר בין שני
הדברים ומדוע הם מנוגדים זה לזה? מה הבעיה בכך שאני הולך
בגילוי ראש ובאותו הזמן מכהן כשליח ציבור?"

יוכיז
םיברה

ואני השבתי" :אם הינך עובר על איסורים כה רבים ואין בך יראת
שמים כלל ,כיצד יכול אתה לשמש כשליח ציבור לפני הקב"ה
ולדרוש ברבים בענייני הלכה? ויותר מכך – כאשר אנשים רבים רואים
אותך הולך בגילוי ראש הם אומרים לעצמם' :אם השליח ציבור נוהג
כך – ודאי גם לנו מותר ללכת בגילוי ראש' ,ולמרות שהם שומעים
מהרבנים שהדבר אסור הם חושבים שהוא מותר ,בגלל שגם אתה
הולך באופן זה".
כך ניסיתי להוכיח את היהודי כמה וכמה פעמים ,אולם נראה היה
שהתוכחות שלי לא הועילו .היהודי הביט בי ,השפיל את עיניו והלך.
חשבתי שאולי יום יבוא ולבו יתהפך עליו לטובה ,אולם לדאבוני
שמעתי שלמרות שהוא יודע שהוא חוטא – מעשיו לא השתנו והוא
ולא חזר בתשובה על עוונותיו.
כל זאת בגלל כוחו הנורא של היצר הרע ,שמסוגל להכניע יהודי
בעל סמכות המבקש לשמש כרב בישראל ,ומביא אותו לחטוא
ולהיות תחת שליטתו הבלעדית.

זכיתי! זכיתי!
באחד מימי שישי נכנס לבית הכנסת בליאון ר' משה ,יהודי יקר
שהוא אחד ממתפללי בית הכנסת הקבועים .בעת כניסתו לבית
הכנסת נראה היה עליו שהוא שמח ונרגש ,וכשהבחין בי קרא בקול:
"זכיתי! זכיתי!"
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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"לפני כעשר שנים הגעתי אל בעלך הצדיק רבי דוד פינטו כדי לקבל
ממנו ברכה לבעיה מסוימת שהייתה לי .כאשר הייתי לפניו שאל

לשמע דבריו הודתה לו אשתי אך התעניינה לדעת מאיזו סיבה אנו
זכאים לכך ,ובעל החנות סיפר:

בעל החנות התרגש מאד וקרא" :אם כך אני קורע את הקבלה ,כיון
שאתם זכאים למחיר יותר טוב!"

"כן ,אני רעייתו של רבי דוד" השיבה אשתי.

כשראה בעל החנות את החתימה ,הוא שאל אותה" :האם את קשורה
לרבי דוד פינטו?"
אשתי תחי' רכשה באחת השנים רהיט מסוים אשר נזקקנו לו בביתנו.
לאחר ששילמה על הרהיט ,בעל החנות הגיש לה את נייר הקבלה
כדי שתחתום עליו .ללא שהיות ניגשה אשתי וחתמה על הקבלה:
'פינטו'.

מפי בעל המעשה
משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לאחר שהכיר בגודל הזכות לקיים את המצוה ,ביקש לשתף בה
יהודי נוסף מדין 'כל ישראל ערבים זה לזה' ,וכשהצליח לשכנע את
השכן להניח תפילין – זיכה במצוה וזכה במצוה ,ומן השמים יקבל
על כך שכר הרבה.

זכות גדולה נפלה בחלקו של ר' משה להיות מזכה הרבים.

יוכיז
םיברה

"ובמה זכית אתה?" שאלתי אותו ,ור' משה השיב בפליאה" :במה
זכיתי? בזיכוי השכן!"

על כן שאלתי אותו" :ר' משה ,במה זכית?" והוא השיב לי" :כבר
עשרים שנה אני מנסה לשכנע את השכן שלי שיניח תפילין ובכל
פעם הוא מסרב לבקשתי .הבוקר ,כשביקשתי ממנו שיניח תפילין –
השכן סוף סוף הסכים לכך והניח תפילין!!!"

אולי זכה היהודי בלוטו? – חשבתי לעצמי ,או אולי בהגרלה אחרת?

אותי הרב האם אני מניח תפילין והאם אני שומר את השבת .כיון
שעניתי לרב שאיני מניח תפילין ואיני שומר שבת ,שכנע אותי הרב
לקיים את המצוות הללו ,ומאז אני זוכה להניח תפילין מידי יום ,ובכל
שבוע מחדש אני שומר שבת .כך אני נוהג כבר עשר שנים ,וחוץ מזה
אני לומד תורה ומשתפר בעבודת ה' שלי".
אשתי התרגשה לשמוע את סיפורו האישי של בעל החנות ואמרה:
"היה שווה לטרוח עד הנה ולּו בכדי לשמוע את דבריך אלו .אני יודעת
שבעלי הצדיק מזכה את הרבים ,אך זכות גדולה היא לי לשמוע על
כך מפי יהודי שזכה להתקדם בזכותו".

יוכיז
םיברה

גם אני ,כששמעתי מאשתי על המעשה – שמחתי שמחה רבה.
שמחתי שדבריי נפלו על אוזניים קשובות ,נכנסו לנשמתו ובסייעתא
דשמיא יהודי נוסף החל לקיים מצוות ולהתקרב לבורא.
ושמחה נוספת הייתה בי ,כיון שזיכוי הרבים – השפעתו רבה עד
מאד ,והוא חביב בעיני ה' עד שלא ניתן לשער את ערכו בעולם הזה.
כל המצוות שיהודי מקיים בזכותי ,ואחריו גם בניו ובנותיו ובניהם
אחריהם – קיומן עומד לזכותו וגם לזכותי ,והשכר הגדול על כך
שמור ועומד לנו לעולם הבא.

ולאחיו יאמר חזק
באחד מימי החנוכה לאחר הדלקת הנרות ,פתחתי פי בשירה ובהודיה
לה' יתברך על הניסים שנעשו לעמנו בימים ההם בזמן הזה.
באותו זמן עמד לצידי יהודי עצוב שעיקם את פניו למשמע השירה
שלי .כשהבחנתי בעצבות שעל פניו – הדבר השפיע גם עליי ,הפסקתי
לשיר והשמחה שהייתי שרוי בה נעלמה כלא הייתה.
כך נשארתי עצוב עד שעלתה במחשבתי ההבנה כמה גדולה
ההשפעה של כל אדם על חברו ,וכמה כוחה רב לטוב ולמוטב.
הנה ,כשם שאותו יהודי השפיע עליי בעצבותו ,כך באותה מידה
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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לבסוף החלטתי לא לבטל את מה שכבר תוכנן לי ולא להפסיק
לזכות את הרבים ,כי זהו כל תפקידי בעולם .ובעזרת ה' משמים
יגמלו עימי טובה וחסד ומצבי הרפואי יתייצב ללא כל התערבות
רפואית.

באותו יום הייתי אמור למסור שיעור תורה בכולל ,ובהמשך השבוע
היה בתוכניתי לנסוע לקנדה כדי לחזק את יהודי הקהילות במקום,
וקשה היה לי לחשוב על כך שאאלץ לבטל את כל תוכניותיי אלו
ועוד תוכניות רבות המתוכננות לי.

צער רב נכנס ללבי באותה עת וכל מחשבותיי היו – איך ייתכן
להפסיק ממלאכת הקודש בה אני עוסק?
התקשרתי מיד לד"ר ביסמוט ,רופא המשפחה וקיוויתי לשמוע ממנו
שאין סיבה למהר .אך גם הרופא ,למרות שתמיד הוא נוהג לקבל את
פניי בחיוך רחב ,נשמע הפעם דאוג מאד וחשש מהבאות .הוא הורה
לי מיד לעשות הפסקה בסדר היום העמוס שלי ,ולעצור לזמן מה
ממלאכתי .כמו כן הוא הורה לי לבטל את טיסתי הקרובה שנועדה
לצורך זיכוי הרבים.
אך עוד באותו היום ,כאשר הייתי בעיצומה של קבלת הקהל ניגש
אליי מזכירי ר' יצחק מרציאנו הי"ו ,ובפנים מודאגות אמר לי" :כבוד
הרב ,תוצאות הבדיקות שערכת אינן תקינות .עלינו לפנות במהירות
לבית החולים".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

יוכיז
םיברה

באחד הימים פניתי לרופא המשפחה כדי לבצע מספר בדיקות
שגרתיות שעליי לעשות מידי תקופה .מיד כשסיימתי את הביקור
שבתי אל סדר היום העמוס בקבלת קהל ,בשיחות מוסר לבני
הישיבה ובשאר עניינים שונים הקשורים לצרכי הציבור ,והבדיקות
נשכחו ממני.

מעבירין את רוע הגזירה

הייתי יכול להשפיע עליו משמחתי ,ואז היינו זוכים שנינו לשמחה
ולהתעלות מאור נרות החנוכה.

עודי מהרהר בדבר והנה צלצל הטלפון ,על הקו היה רופא המשפחה
שביקש ממני לערוך שוב את הבדיקות ,כדי לוודא שמצבי הרפואי
לא נהייה חמור עוד יותר מאז שערכתי את הבדיקות הראשונות.
עשיתי כפי שהורה לי הרופא ,חזרתי שוב על הבדיקות השונות ,ומיד
אחר כך שבתי לעסוק במלאכתי ,כפי שהחלטתי לפני כן.
בתוך לבי הרגשתי אומנם חשש ופחד מתוצאות הבדיקות החוזרות,
אך למרות זאת השלכתי את בטחוני על הקב"ה והאמנתי בו שהוא
כל יכול ובוודאי לא יעזוב אותי .ומתוך תחושה זו הלכתי למסור את
השיעור בכולל.

יוכיז
םיברה

בעיצומו של השיעור נכנס ר' יצחק ,מזכירי לבית המדרש כשהוא
מנופף בידו בתוצאות הבדיקות החוזרות .חיוך רחב היה על פניו,
והוא הודיע לי בשמחה עצומה שברוך ה' תוצאות הבדיקות התהפכו
לטובה ומצבי הרפואי תקין לחלוטין!
שמחה גדולה נכנסה ללבי כשראיתי את הנס שנעשה לי .אני בטוח
שרק בזכות ההחלטה שלי להמשיך את עבודתי בזיכוי הרבים,
למרות החששות ממצבי הרפואי ,הקב"ה היה בעזרי וביטל מעליי
גזרות קשות ורעות ובישר אותי בבשורות טובות ישועות ונחמות.
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בואו וראו עד כמה חמורה הפגיעה בכבודו של תלמיד
חכם .אדם המזלזל בכבודם של הצדיקים והקדושים
עליו לדעת שהוא ייתן על כך את הדין בחומרה רבה.
(כבוד תלמידי חכמים)

מעלה גדולה יש בכך שהאדם ירגיש את עצמו בעל
דרגה נמוכה ובעל חסרונות ,ומתוך שאיפתו להשיג
את מעלת הצדיקים הוא יזכה לעשות חיל בעבודת ה'
ויעלה מעלה מעלה במעלות התורה והיראה.
(כבוד תלמידי חכמים)

זכות התורה
ֵיהן ֶאת ּכָל ִּד ְברֵי ַה ּתוֹרָה ַהזֹּאת ְּב ָע ְבר ָ
ׁשר ָּתבֹא ֶאל ָה ָארֶץ
ֶך ְל ַמ ַען ֲא ֶ
ָת ְב ָּת ֲעל ֶ
ְוכ ַ
ָ
ָ
ש (דברים כז ,ג)
ָבת ָחלָב ו ְּד ַבׁ
ׁשר ה' ֱאל ֶֹהיך נ ֵֹתן ְלך ֶארֶץ ז ַ
ֲא ֶ
למען אשר תבא אל הארץ .למען התורה הזאת אתה בא אל הארץ  -נתן
טעם למצות הקמת האבנים כי לא זכינו לירושת הארץ אלא בזכות התורה,
כן פירש הרמב"ן ז"ל .ומטעם זה תקנו רז"ל להזכיר תורה בברכת הארץ.
ואפשר לפרש :למען אשר תבא אל הארץ ,למען אשר תוכל לבא ,כלומר מה
שאני מצוה לך לכתוב עליהן כל התורה למען שיהיה לך כח לבא אל הארץ
כי כח התורה יכרית האויבים אשר בארץ וינחילנה לנו( .רבינו בחיי דברים
כ"ז)

ֶבח ו ְּב ִמנ ְָחה ַעד עוֹלָם
ַפר ֲעוֹן ֵּבית ֵע ִלי ְּבז ַ
ְו ָלכֵן ִנ ְׁש ַּב ְע ִּתי ְל ֵבית ֵע ִלי ִאם י ְִת ּכ ֵּ
(שמואל א ג ,יד)
אמר רבא בזבח ובמנחה  -אינו מתכפר ,אבל מתכפר בתורה .אביי אמר בזבח
ומנחה  -אינו מתכפר ,אבל מתכפר בתורה ובגמילות חסדים.
רבה ואביי מדבית עלי קאתו [היו מבית עלי] ,רבה דעסק בתורה חיה ארבעין
שנין ,אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים  -חיה שיתין שנין .תנו רבנן:
משפחה אחת היתה בירושלים שהיו מתיה מתין בני שמונה עשרה שנה.
באו והודיעו את רבן יוחנן בן זכאי .אמר להם :שמא ממשפחת עלי אתם...
לכו ועסקו בתורה וחיו .הלכו ועסקו בתורה וחיו ,והיו קורין אותה משפחת
רבן יוחנן על שמו( .ראש השנה יח)

ִּכי נֵר ִמ ְצוָה וְתוֹרָה אוֹר ו ְֶדר ְ
ֶך ַח ּיִים ּתו ְֹכחוֹת מו ָּסר (משלי פרק ו ,כג)

דרש רבי מנחם ברבי יוסי ...תלה הכתוב את המצוה בנר ,ואת התורה באור.
לומר לך ,מה נר אינו מגין אלא לפי שעה ,אף מצוה כן .ומה אור מגין לעולם,
אף תורה מגינה לעולם .ואמר "בהתהלכך תנחה אותך" בעולם הזה" ,בשכבך
תשמור עליך" זו מיתה" ,והקיצות היא תשיחך" זה לעולם הבא.
משל למהלך בדרך באישון לילה ואפילה ,ומתירא מן הקוצים ,ומן הברקנים,
ומן הפחתים ,ומן הלסטים ,ומן חיה רעה ,ואינו יודע באיזה דרך הוא מהלך.
נזדמנה לו אבוקה [של אור] ,נצול מן הקוצים ומן הברקנים [ומן הפחתים].
ועדיין הוא מתיירא מחיה רעה ,ומלסטים .כיון שעלה עמוד השחר ,נצול
מחיה רעה ומלסטים .ועדיין אינו יודע באיזה דרך הוא מהלך ,כיון שהגיע
לפרשת דרכים נצול מכולם( .סוטה כא ב)
וביאור ענין זה ,כי המצוה תקרא "נר" ,מפני שהנר האור שלו נתלה בגוף
השמן והפתילה ,ומפני כך אינו אור גמור .וכן המצוה נתלה במעשה האדם
שעשה על ידי גופו ,ואין המצוה דבר נבדל לגמרי בשביל זה .אבל התורה
שאינה נתלה בגוף ,והוא שכל נבדל בלבד ,לכך תקרא התורה "אור" ,כי הוא
הוא נבדל לגמרי ,אינו נתלה בגשם .וידוע שכל דבר שהוא בגוף הוא בזמן ,וכל
דבר שאינו בגוף אינו תחת הזמן .ולכך אמר שהמצוה לפי שעה ,דהוא הזמן,
שהוא אלהי הוא נתלה בגוף ,כמו האור שהוא בנר הנתלה בגוף ,שהוא השמן
והפתילה ,והוא לזמן .אבל התורה היא מיוחדת לאור ,שאין אור גשמי ,שאין
בו דבר ממש .וכך התורה היא שכל נבדל ,ולפיכך התורה מגינה לעולם ,שהרי
הדבר הנבדל מן הגשמי אינו נתלה בזמן( .מהר"ל  -תפארת ישראל פרק יד)

זכות התורה
מזל וברכה בעסק התורה
בהיותי ילד רך בשנים הייתי שובב גדול .באחד מלילות שבת כתוצאה
ממעשה שובבות מסוכן שעשיתי – נפלתי לתוך ארובת בית הכנסת
של הצדיק רבי דוד בן חזן זיע"א ,החברותא הנודע של זקני הצדיק
רבי חיים פינטו הגדול זיע"א.

תוכז
הרותה

ברגע האחרון לפני שנפלתי לארץ ,נתפסתי בזכוכית כלשהי בארובה
והחזקתי בה בכוח רב לבל אפול אל תחתית הארובה .זמן רב הייתי
תלוי באופן זה כשבכל רגע הרגשתי איך כוחותיי הולכים ועוזבים
אותי והבנתי שאני עומד ליפול לארץ מגובה רב.
באותן שעות קשות וגורליות ישב כ"ק אבא זיע"א ולמד תורה מבלי
שידע כלל על הסכנה העצומה בה הייתי מצוי ,ומן השמים קיבלו
באהבה את לימודו הטהור והעניקו לי חיים .לאחר זמן רב בו הייתי
תלוי באופן זה הגיע מישהו לחלץ אותי וכך יצאתי מהעניין לחיים
ולשלום.
לאחר שנים ,כשבגרתי ועמדתי על דעתי חשבתי לעסוק בענייני
מסחר ולקיים בעצמי את הנאמר "בזיעת אפך תאכל לחם" (בראשית
ג ,יט).
כששמע כ"ק אבא זיע"א על רצוני לצאת להתפרנס מעסקי חולין
הוא אמר לי שאיני מתאים למסחר ,ולא אראה ברכה והצלחה בעולם
העסקים.
"האם נולדתי חסר מזל?" שאלתי את אבא" ,האם בכל אשר אפנה,
ואין זה משנה אם בענייני מסחר או להבדיל בעסק התורה – בכל
דבר אכשל?"
ואבא השיב לי" :לא ,לא כך אמרתי .אתה מלא וגדוש במזל ,אבל
תוכל למצוא אותו רק בעסק התורה".
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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בערב
עצוב,
השיב
נגרמו

שלפני טיסתי בחזרה לארץ הקודש ראיתי על פניו שהוא
והבנתי שדבר מה מציק לו .כששאלתי אותו לפשר הדבר
לי היהודי שאירעו נפילות שערים בבורסה וכתוצאה מכך
לו הפסדים עצומים המסתכמים בכמה מיליונים .בגדלותו

המעשה הבא ארע בתקופה בה התגוררתי בארץ ישראל .באחת
הפעמים בהן שהיתי בפריז לצורך זיכוי הרבים ,התקבלתי בחום רב
ובכבוד גדול אצל בעל הבית שארח אותי ודאג לכל צרכיי עד לפרט
הקטן ביותר.

הגורל שנתהפך ברגע

באותה העת כשעלו בראשי מחשבות אלו ,החלטתי באופן סופי
שבכדי למנוע מסבי זיע"א בושה בעולם העליון – עליי לשנות את
דרכי ,לעזוב את כל ענייני המסחר ובמקום זאת להשקיע את עצמי
בעסק התורה ,כי טובה תורה מכל סחורה.

באותם ימים כאשר ניסיתי לעסוק במסחר ,עליתי לקברו של סבי
הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א במרוקו ,ושם התעוררתי לחשוב האם
סבא זיע"א גאה בי שאני משושלת משפחתו או שמא הוא מתבייש
בעיסוקי? שאלתי את עצמי האם זה נאה שנכדו של אדם צדיק
ומלומד בניסים כסבי זיע"א יעסוק בענייני שעה במקום להשקיע
עצמו בתורה שהיא נצח נצחים?

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תוכז
הרותה

ובאמת ,ממרחק של שנים אני מתבונן ורואה שדבריו של אבא
התגשמו במלואם ,למרות שניסיתי תחילה את מזלי בעולם העסקים
ועשיתי שם כמיטב יכולתי – פעם אחר פעם הפסדתי את כספי,
כאילו רמזו לי מן השמים שאין מקומי בעולם המסחר.
כשביקשתי לדעת מנין אבא יודע את הדבר ,הזכיר לי אבא את
מעשה הארובה שארע כשהייתי ילד ,ואמר שאם לא היו מייעדים
אותי משמים להגות בתורה במהלך חיי – לא הייתי זוכה להינצל
בזכותה של התורה ,והעובדה שזכות התורה שאבא למד באותן
שעות עמדה להצלתי ,מוכיחה כאלף עדים שנועדתי לגדול ולהגות
בתורה.

הרבה הוא לא שיתף אותי עד אז בדבר ,על מנת שלא לפגום בשמחתי
בזמן היותי בפריז ,כדי שאוכל לבצע את שליחותי על הצד הטוב
ביותר.

תוכז
הרותה

מימין לשמאל :הצדיק האדמו"ר מגור ,מרן הג"ר אהרון לייב שטיינמן ומו"ר שליט"א
בכינוס בצרפת

כששמעתי על הפסדיו הגדולים חשבתי לעצמי – זו תורה וזו שכרה?
הרי אותו בעל בית השתדל בכל מאודו להנעים את זמני ואת שהותי
בביתו ,ואפילו טרח וארגן לי פגישות עם גורמים שונים שיכולים
לעזור בהחזקת מוסדות התורה.
מדוע הוא לא קיבל את שכרו בעניין ,ובנוסף עוד הפסיד באותו זמן
ממון רב? ומתוך מחשבה זו נשאתי תפילתי לבורא העולם שזכות
התורה שמארחי טרח לכבודה תעמוד לו וגורלו יתהפך עליו לטובה.
בבוקר יום המחרת ,כאשר הסיע אותי היהודי לשדה התעופה
הבחנתי בשמחה רבה על פניו ,והוא סיפר לי שממש עכשיו בישרו
לו על עליות שערים בבורסה ,ועל כך שכל כספו האבוד שב אליו
ועוד זכה לצאת מהעניין ברווח גדול!
אין ספק שזכות התורה עמדה לאותו יהודי ,שאם לא כן קשה
להסביר על פי דרך הטבע איך התהפך עליו גורלו בתוך זמן כה
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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לאחר זמן מה התקשר אליי היהודי ממרסיי שוב ובישר לי שברוך ה'
בעייתו נפתרה על הצד הטוב ביותר .הזכרתי לו את דבר התחייבותו
לה' ,והוא אמר לי שהוא זוכר זאת ,ומתכוון לקיים את מה שעלה
אז במחשבתו .כששאלתי אותו מהו הדבר שהוא התחייב לעשות,

בהמשך אותו יום התקשר אליי יהודי ממרסיי ושטח באוזניי את
בעייתו בעניין מסוים ,לאחר שייעצתי לו בעניינו הוספתי ואמרתי
לו שיחשוב על התשלום אותו ישלם לה' כאות תודה כאשר הבעיה
תיפתר בעזרתו יתברך .היהודי עשה כאשר אמרתי לו אולם לא סיפר
לי מה הוא חושב לשלם לה' בבוא העת.

נשאתי את עיניי למרומים ,והתפללתי לבורא העולם שיעזור לי
להחזיק באברכים ובתורתם ,וימציא לי את הכסף עבור החזקתם.
עצרתי מכל עיסוקיי והתחלתי לדון עם עצמי בעניין ביישוב דעת ,עד
שהגעתי למסקנה שהיצר הרע הוא זה שמנסה למנוע אותי מלהכניס
את האברכים לכולל .אמרתי לעצמי שוב ושוב שהאברכים אינם
לומדים לכבודי ,אלא לשם שמים ,ואם כן מן השמים ימציאו לי את
הכסף הדרוש לשלם להם מידי חודש.

הייתי בבעיה .מצד אחד – התחייבתי לתרום לכולל שבנתניה ,ומצד
שני –הסכמתי לקבל את האברכים לכולל ,וכיצד אוכל לעמוד בכל
התחייבויות הכספים הללו? אולי בכלל כדאי לבטל את ההסכמה
לקבל את האברכים לכולל? – כך חשבתי בלבי.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תוכז
הרותה

בדידי הווה עובדא ונתבקשתי להכניס לאחד מהכוללים של
מוסדותינו שני אברכים נוספים ,כאשר הדבר מחייב אותי לדאוג גם
להם למלגה כספית מידי חודש בחודשו .לאחר שהסכמתי לדבר,
נזכרתי פתאום שבדיוק באותו היום התחייבתי לתרום תרומה גדולה
לכולל מסוים בנתניה שבארץ ישראל.

התורה מפרנסת את לומדיה

קצר .מוכרח להיות שהתורה עומדת לעזרת העמלים והתומכים בה
ומסייעת להם בעת צרתם.

היהודי השיב שהיה בדעתו לתמוך במשך שנה תמימה בשני אברכים
הלומדים בכולל!
באותם רגעים ראיתי עד כמה גדול כוחו של העיסוק בדברי תורה,
זכות התורה של האברכים עמדה להם שהקב"ה ידאג לכלכלתם
באופן הראוי ביותר.

התורה מגינה ומצילה

תוכז
הרותה

מר אביטן הי"ו הגיע באחד הימים לישיבתנו הקדושה בליאון
שבצרפת כשהוא כאוב ומיוסר ונדר לערוך סעודה לזכות הצדיק רבי
חיים פינטו זיע"א.
כששאלתי אותו לפשר הנדר הוא סיפר לי שהרופאים בישרו לו כעת
שבנו התינוק סובל מגידול בראשו ויש צורך לנתח אותו ולהוציא את
הגידול מראשו .כיון שניתוח ראש הוא ניתוח מסובך ,ובשל העובדה
שהגידול נמצא במקום רגיש – הרופאים אינם נותנים סיכויי הצלחה
רבים לניתוח ,אבל כיון שזוהי התקווה האחרונה להציל את חייו של
התינוק – אין ברירה אלא לערוך אותו.
על כן הגיע מר אביטן לישיבה ,כדי להתפלל לה' ולעורר את זכות
הצדיקים זיע"א ,שבנו יזכה לצאת מהניתוח בריא ושלם.
הצעתי למר אביטן שיקבל על עצמו להוסיף שעות בלימוד התורה
בכל יום לזכות הצלת התינוק ,וכן שימשיך להקפיד לקיים זאת
גם לאחר שבנו יינצל בעזרתו יתברך ,כדי שלא ישלחו לו משמים
תזכורות כואבות נוספות ח"ו לצורך התעוררותו לתשובה .הדברים
התיישבו על לבו והוא קיבל על עצמו להוסיף שעות בלימוד התורה
הקדושה וכן להמשיך ללמוד בישיבה באופן קבוע.
ביום הניתוח הרופאים ערכו לתינוק צילומים שונים בכדי לבדוק את
מצב הגידול ,אך למרבה הפתעתם ולגודל פליאתם הצילומים כולם
הראו שהגידול נעלם כלא היה!!! מרוב תדהמה הם פנו לאבי התינוק
ושאלו אותו האם יש לו הסבר לעניין .ומר אביטן השיב להם בביטחון
ובאמונה" :מה שאתם מתקשים לעשות ,הקב"ה עושה בזכות לימוד
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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והנה ,לאחר שעזבו כל האנשים את הבניין ,ופונו גם בית הכנסת
וספר התורה – הבניין קרס תחתיו!
למשמע ההתעוררות הגדולה שמחתי מאד ונעניתי לבקשתם .כך
הוחלט לפנות את הבניין באופן שתחילה יפונו האנשים עם החפצים,
אחריהם יפונה בית הכנסת ואחרון חביב יפונה מהבניין ספר התורה
שהבאתי להם.

בעקבות רוח התשובה שהתעוררה במקום ,באה לפניי אישה ואמרה
שגם היא ומשפחתה רוצים לעזוב את ביתם לטובת מגורים במקום
אחר כיון שביתם שוכן קרוב מאד לחוף הים המלא בפריצות ובבית
הכנסת בו מתפלל בעלה אין מניין מסודר לתפילה ,אך ברצונם
להעביר איתם גם את בית הכנסת ששוכן בבניין שלהם ולצורך כך
הם זקוקים לסיוע ולהכוונה שלי.
אותו מקום היה ידוע בחוסר הצניעות ובפריצות הגדולה שבו ,לכן
יעצתי למספר תושבים שהיו בקשר איתי לעבור לגור במקום אחר.
מספר בחורים באמת עזבו את המקום ועברו למקום תורה ,ובזכות
כך זכו להתחזק מאד בתורה ובמצוות והקימו בתים כשרים בישראל.

לפני שנים רבות ביקרתי בקהילה מסוימת בחו"ל שהיה חסר בה
ספר תורה לשימוש בני הקהילה .כיון שכך ,עשיתי כמיטב יכולתי
כדי להשיג תרומה של ספר תורה שיהיה במקום ,וכשהדבר עלה
בידי – שמחת הקהילה הייתה רבה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

הווי גולה למקום תורה

תוכז
הרותה

אחר הדברים האלה הפך הרב אביטן והיה לרב בישראל ,שיעורי
התורה שהוא מוסר בפריז הפכו לשם דבר ,והוא זוכה ומזכה את
הרבים בתורתו.

התורה ובזכותם של הצדיקים ,בזכות לימוד התורה שקיבלתי על
עצמי הקב"ה ריפא את בני והסיר ממנו את הגידול הנורא".

מן השמים הראו לאותם יהודים כי רק זכות התורה היא שהגנה על
הבניין לבל ייפול והיא שעמדה להם להצילם.
עדה לנס במקום הייתה אישה גיורת ,שלמרות שגויים רבים חפצים
להינשא לה היא עומדת בגבורה על רצונה להינשא דווקא לבן תורה
אמיתי .ואני בטוח שמן השמים סובבו שהיא תהיה עדה לנס זה ,כדי
שהדבר יחזק אותה ביהדותה.

תוכז
הרותה

שומר פתאים ה'
באחת השבתות נערכה בישיבה בליאון סעודה שלישית לקהל
משתתפים גדול .בזמן שהציבור נטל את ידיו לסעודה עמדתי
מאחורי יהודי מסוים שזכיתי להחזירו בתשובה בביקורי באחד
האיים הרחוקים מצרפת ,ובשל חיבתי הגדולה ליהודי זה שעמד
לפניי פניתי אליו ושאלתי אותו" :הגד נא לי ,כמה זמן ביום אתה
קובע עיתים לתורה?"
"שעה אחת בכל יום" השיב לי היהודי.
"האם יש באפשרותך להוסיף שעה נוספת ללימודך היומי?" שאלתי,
והאיש השיב" :כן" ,אבל ביקש לדעת" :מדוע הרב מבקש דווקא
ממני להוסיף שעה ,והרי אינני לבד כאן ,מדוע הרב בחר דווקא בי?"
האמת היא שבעצמי לא ידעתי מהי הסיבה לכך ,ולכן השבתי לו
שאם מן השמים זימנו
שאעמוד כעת דווקא
מאחוריו ,זוהי הוכחה
וסימן לכך שהקב"ה
מבקש דווקא ממנו
שיוסיף שעות בעבודת
ה' .היהודי שמע את
דבריי וקיבל אותם
בשמחה.
שיעור המתקיים בבית המדרש בליאון

שלושה ימים חלפו,
והנה ניגש אליי יהודי
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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אולם עליך להקפיד מאד בזמן היותך במשרד שלא להגיע שוב לידי
ניסיון זה ,כי מי יודע אם גם בפעם הבאה תזכה להינצל מן החטא.
סיפורו כאב לי מאד ובניסיון לעודד את רוחו השבתי לו" :ראשית,
אל נא תבכה ואל תכנס לייאוש .כי זוהי דרכו של היצר – לייאש
את האדם ולומר לו שאין דרך תשובה על חטאיו ,ובכך היצר גורם
לאדם להתדרדר עוד יותר ,ר"ל .על כן עליך להתחזק ולדעת שעשית
מעשה גדול בכך שברחת מהגויה ברגע האחרון ולִ זְ כּות גדולה ייחשב
לך הדבר.

במר לבבו בכה ואמר" :כיצד הגעתי למצב כזה? הרי אני עוסק
בתורה ,מדקדק במצוות ,שומר על ההלכה קלה כבחמורה ,ואיך אם
כן הגעתי לשפל כזה?"
יהודי תלמיד חכם וירא שמים בא לפניי בבכי על שהוא כמעט
ונכשל בחמורה שבעבירות עם אישה גויה שעובדת במשרדו .הוא
סיפר שברגע האחרון לפני החטא הוא תפס את עצמו פתאום וברח
מהמשרד.

משכהו לבית המדרש
משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

יהודי זה זכה ונתעלה בלימוד התורה עוד ועוד עד שהיום הוא משמש
כאחד מראשי הקהילה של מוסדותינו בליאון.

תוכז
הרותה

היהודי הניח את שברי המפתח לפניי ,והודה לי על שביקשתי ממנו
לקבל על עצמו להוסיף שעה של לימוד תורה בכל יום ,משום שהוא
בטוח שבזכות לימוד התורה ניצל בנו הקטן ,ולכן הוא מקבל על
עצמו מעתה ואילך ללמוד תורה בכל יום במשך חצי יום!
מיד נוצר קצר חשמלי בכל הבית ,ומעוצמת מתח החשמל שזרם
בחוטים – המפתח שבו שיחק הקטן – נשבר לשניים ובניסים גלויים
הילד לא התחשמל!

זה כשהוא נרעש ונרגש וסיפר לי שהוא עורך שיפוצים בביתו
במהלכם מערכת החשמל בבית עוברת גם כן שיפוצים .תוך כדי
העבודה השאיר החשמלאי חוטי חשמל חשופים שטרם דאג לחברם,
ובנו הקטן ששיחק במקום ניגש לחוטים עם מפתח ברזל!

ומה ששאלת כיצד ארע לך כדבר הזה בהיותך חרד לדבר ה' ,הרי
אין ספק שזאת משום שעברת על מצות "ייחוד" .כך הגעת לשוחח
עם הגויה במשרד על עניינים אסורים ,וכך כמעט ונכשלת בחמורה
שבעבירות ר"ל.
ודע ,שרק זכות התורה שאתה לומד והוגה בה היא שהצילה אותך,
כפי שמובא בגמרא בסוכה (נב ,עב)" :תנא דבי רבי ישמעאל :אם
פגע בך מנוול זה – משכהו לבית המדרש .אם אבן הוא נימוח ,אם
ברזל הוא מתפוצץ" .כלומר ,כאשר היצר הרע תוקף את האדם –
על האדם למשוך את היצר לבית המדרש ומכוח התורה הקדושה
שבבית המדרש ,היצר הרע נמס או מתפוצץ ועוזב את האדם לנפשו.

תוכז
הרותה

תעודת הזהות
מעשה היה בבחור ישיבה שנפגע באורח קשה בתאונת דרכים בבני
ברק.
כאשר פינו כוחות ההצלה את הפצוע לבית החולים הוא היה מחוסר
הכרה ,וכיון שלא היה ניתן לשמוע ממנו מה שמו – לא הצליחו
כוחות ההצלה לעמוד על זהותו.
בשל מצבו הקשה הוחלט בבית החולים כי יש לנתחו מיד ,אולם
הרופאים לא יכלו לנתח אותו ללא חתימת הוריו וללא הסכמתם
לניתוח.
כיון שכך ,חיפשו אנשי הצוות הרפואי בכיסיו של החולה אחר תעודה
מזהה ,או אחר כל פיסת נייר שתסייע בזיהויו ,אולם לא מצאו דבר.
לבסוף נמצא בכיסו דף עליו היה רשום" :מחלוקת רש"י ותוספות,
מסכת גיטין דף ...עמוד ."...אנשי הצוות הרפואי הבינו על פי מראהו
ועל פי לבושו של הבחור שהוא לומד בישיבה ,ולפיכך הציע אחד
הרופאים לחפש בבני ברק ישיבה שעוסקים בה כעת במסכת גיטין,
וכנראה אליה משתייך הבחור.
ההצעה התקבלה ומיד נערך חיפוש בבני ברק אחר ישיבה שלומדים
בה מסכת גיטין ,וכשנמצאו שלוש ישיבות העוסקות במסכת זו,
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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הסתפקתי מאד האם נכון הדבר להקדים את הנסיעה לארגנטינה,
שכן מי יודע ,אולי עד שאגיע – האם כבר תיפטר מן העולם ויצא
שהקדמתי את נסיעתי לשווא .כמו כן הבנתי שאם האם תיפטר – מר
סזר לא יוכל ללוותני ולסייע לי ,כיון שהוא יהיה טרוד באבל על אמו,
וגם ביקורי המתוכנן לא יוכל לצאת לפועל במועד שנקבע לו.
אך תוכניות לחוד ומעשים לחוד .זמן מה לפני חג השבועות התקשר
אליי מר סזר וסיפר שאמו חולה ומאושפזת בבית החולים ,מצבה
הרפואי קשה עד מאד ושעותיה ספורות ,ולכן הוא ובני המשפחה
מבקשים שאגיע במהירות לבית החולים ואעמוד לצידם ברגעיה
האחרונים.

היהודי שסייע לי מאד בתכנון מסע זה היה מר סזר הי"ו מארגנטינה,
שהיה אמור גם ללוות אותי במשך ימי המסע בארגנטינה.

באחת השנים ,לאחר חג השבועות תוכנן עבורי ביקור בארגנטינה
שבדרום אמריקה במטרה לחזק את הקהל הקדוש בשיחות מוסר,
ולבקש את תרומתם של נדיבי עמנו להחזקת המוסדות הקדושים.

חיים למען חיים
משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

התורה הקדושה היא תעודת הזהות של האדם .לימוד התורה וקיום
המצוות בהם עסק כל ימי חייו הם הדברים שאותם יביא עימו בבואו
ליום הדין לאחר שנותיו בעולם הזה ,והם יזהו אותו בעולם העליון
ויסללו בפניו את הדרך לעולם הבא.

תוכז
הרותה

מה אם כן הציל את חייו? דף הנייר שהייתה רשומה בו מחלוקת
רש"י ותוספות על מסכת גיטין .דברי התורה הם שהביאו לזיהוי
הבחור והצילו את חייו.

כששמעתי סיפור מדהים זה חשבתי לעצמי שהרי בחור זה – לא
הייתה ברשותו כל תעודה מזהה ,כלום.
נשלחו בחורים משלושת הישיבות כדי לסייע בזיהוי הפצוע .בחסדי
שמים בני ישיבתו זיהו את חברם לספסל בית המדרש וידעו לציין
את שמו ואת זהותו ,כך הוזעקו הוריו לבית החולים וחייו של הבחור
ניצלו.

לפיכך אמרתי לבני המשפחה" :הסירו דאגה מלבכם ,בעזרת ה' אמכם
תחיה עד לאחר חג השבועות ,למרות שהרופאים טוענים אחרת".
וכך היה .לאחר חג השבועות נסעתי מפריז לארגנטינה ,ושם
עשיתי דרכי משדה התעופה ישירות לבית החולים בו מאושפזת
אמו של מר סזר .כשפגש בי הרופא בבית החולים הוא שאל אותי
בהתפעלות" :איך ייתכן שאישה זו עדיין חיה כשכל המערכות בגופה
אינן מתפקדות כבר תקופה ארוכה?"
ואני השבתי לו" :דע לך שהגעתי לכאן כדי לחזק את יהודי המקום
בתורתנו הקדושה .ואני מאמין בזכות אבותיי הקדושים זיע"א ובזכות
כח התורה הקדושה ,תורת חיים שמגינה ומצילה ,שלמען הצלחת
המסע הקדוש עוד תיווכחו לראות שהקב"ה יחיה אותה כמה ימים
נוספים ,עד שאסיים את מסעי".

תוכז
הרותה

הרופא נדהם מדבריי ולא הניח לי" :איך? איך אתה מסוגל להאמין
בדבר שהוא נגד המציאות?"
"האמונה" ,השבתי לו "היא בלב ובראש .כשם שהלב והמוח מקיימים
את האדם ,כך האמונה והתורה מקיימים את האדם".
ואכן ,בחסדי שמים במשך כל אותם ימים בהם שהיתי בארגנטינה
עמד מר סזר היקר לצידי וסייע בידי מאד ,וזכינו לקדש שם שמים
במקום .בסופם של ימי המסע נפטרה אמו לעולם שכולו טוב ,ואני
הספקתי לעמוד לצד המשפחה ולהשתתף בהלווייתה.
כל זאת סיבב הקב"ה כדי שלא יתבטל המסע המתוכנן לארגנטינה
שנועד לצורך חיזוק הקהילה בתורה הקדושה.
כאשר יהודי מבקש לחזק את התורה – הקב"ה מושיט לו את ידו
ומסייע לו להצליח במשימתו.

המשרד נותר שלם
לפני שנים רבות ארעה רעידת אדמה גדולה במדינת מקסיקו
שבאמריקה .כתוצאה מכך נהרגו במקום אלפי בני אדם ומאות
אלפים נפצעו.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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לאחר מחשבה הגעתי להבנה שהקב"ה רצה שאעלה על מיטתי

למחרת בבוקר כשקמתי ממיטתי הבחנתי בעיתון מונח בין חפציי
מול עיניי ממש! ולא הצלחתי להבין איך בליל האתמול נעלם העיתון
מעיניי.

חיפשתי את העיתון במקומות שונים בביתי ,אך לא מצאתי אותו.
ניסיתי שוב ושוב לגלות היכן הוא מונח ,אך כשראיתי שאיני מצליח
למצוא את העיתון – נטלתי לידי להבדיל ,ספר קודש ,ומתוך עיסוק
בדברי תורה פניתי לשנת הלילה.
באחד הלילות ,לפני שעליתי על מיטתי רציתי לקרוא בעיתון היומי,
כדי להתעדכן מעט בנעשה בעולם .באותה תקופה המצב בארץ
ישראל היה קשה מאד ,גם ברחבי העולם התנהלו מלחמות והכלכלה
הייתה ירודה ,ועל כן ביקשתי לקרוא מעט בעיתון על הנעשה ברחבי
תבל.

וכאשר יניח ידו וגבר עמלק

אין ספק שמשרד זה נשאר שלם בזכות אותם יהודים שמידי יום
עצרו מעיסוקיהם השונים ובאו לשמוע דברי תורה ולהתפלל במניין,
וכוחות הנפש שהם הוציאו מעצמם לצורך קיום המצוות הוטבעו
בקירות המשרד ,והם שהחזיקו את הקירות לבל יקרסו מעוצמת
רעידת האדמה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

רבים באו לחזות בפלא ,ולמראה הנס העצום נגרם קידוש ה' גדול.

תוכז
הרותה

לאחר האסון הנורא סיפר לי היהודי שארגן את השיעור תורה
ובמשרדו השיעור היה מתקיים ,שכאשר ארעה רעידת האדמה כל
האזור כולו נחרב וגם בניין המשרד שלו נהרס ,חוץ מהמשרד שלו!
לתדהמת הנוכחים כולם – המשרד בו התקיים השיעור – נשאר שלם
על עומדו כאילו לא ארע דבר!

באותו מקום בו ארעה רעידת האדמה היה מתקיים מידי יום שיעור
תורה במרכז המסחרי עבור אנשי העסקים ,ואחרי השיעור הלומדים
היו מתפללים תפילת מנחה בציבור.

מתוך מחשבות של קדושה ,על מנת שאקום בבוקר מתוך הרגשת
קדושה ,כדי שזו תמשיך ותלווה אותי במשך היום כולו ,ועל כן סובב
את הדברים כך שלא אמצא את העיתון היומי ואמנע מעיסוק בדברי
חולין ,ובמקום זאת אעסוק בדברים שבקדושה.
פעמים רבות ארע עימי שבמשך שבועות ארוכים הייתי מנותק מכלי
התקשורת ואפילו בכותרות העיתונים לא הבטתי ,כך שלא היה לי
מושג כלל מה נעשה בעולם .וכשהייתי מתעורר לשאול ידיד על
המתרחש ,ברוב הפעמים התשובה הייתה" :ברוך ה' ,הכל בסדר".

תוכז
הרותה

תשובה זו מעוררת למסקנה שכאשר אנו עוסקים בתורה ומנצלים
את זמננו ללימוד התורה במקום לקרוא בעיתונים ולהאזין לכלי
התקשורת – אז ניתן לחוש במוחש שהתורה מגינה ומצילה ,והעולם
שקט כלפי אחינו בית ישראל בכלל ובפרט .ומנגד – כאשר אנו
מתבטלים מדברי התורה ומחפשים להתעדכן דרך העיתונים בשבת
ובחול מה נעשה בעולם – אזי בעוונות הרבים יש מה לקרוא ,ישנם
הרבה אסונות ל"ע והרבה עניינים קשים להתעדכן בהם ,כיון שהמצב
בעולם נעשה רע וגורם עוד יותר לביטול תורה.
גם יהודי המחפש להשתתף עם אחיו בצרותיהם ומתעדכן בעיתון
על הנעשה בעולם – יוצא נפגע משאר ההבלים המצויים בעיתון,
מהרכילות ,מדברי הלשון הרע ומשמועות הכזב .ונוסף על כך
בביטול התורה שלו הוא גורם ח"ו לגזירות נוספות ,לתאונות קשות
ולאי יציבות בעולם מבחינה ביטחונית וכלכלית.
שכן כשאין קול התורה גובר – ידי עמלק גוברות ,ובכוחן להביא
אסונות על ישראל ר"ל.

מסירות נפש לתורה
באחד הימים כאשר הייתי עסוק בכתיבת דבר תורה ונזקקתי לריכוז
רב ,כמעשה שטן נתבקשתי לענות שוב ושוב לשיחות טלפון שונות
שהוציאו אותי מהריכוז הנדרש והפריעו לי מאד בכתיבת דברי
התורה .כיון שכך ,החלטתי לא לענות לשיחות הטלפון ,עד שאסיים
לכתוב את הדברים שרציתי.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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עברו מספר חודשים והיהודי פגש אותי שוב.

אחר כך הנחתי את ידיי על עיניו ,רציתי לחזקו בשעת הניתוח,
ואמרתי לו" :אין לך כלל ממה לפחד".
כששמעתי את בקשתו נעניתי לו בחיוך" :יהודי שמשתמש בעיניו
ללמוד בכל יום גמרא ,מתפלל תמידין כסדרן ומקיים מצוות – איננו
יכול לאבד את מאור עיניו ,שכן הוא זקוק לראייתו כדי לראות את
דפי הגמרא ואת סידור התפילה".
באחת הפעמים בהן קיבלתי קהל במוסדות "יד אברהם" שבניו יורק,
בא לפניי יהודי שנזקק לעבור בעיניו ניתוח רציני ,וביקש שאברך
אותו שהניתוח יצליח .יהודי יקר זה הקפיד על קיום תורה ומצוות,
ובכל בוקר הקדיש מזמנו ללימוד ה"דף היומי" מבלי שביטל מכך
כלל.

הגמרא מאירת עיניים

כאשר אדם עוסק בדברי תורה במסירות נפש ,ומתעקש להשקיע
את עצמו בהם למרות הטרדות וההפרעות השונות שנשלחות לו,
הקב"ה ניצב לימינו ומסייע לו לבל תצא ח"ו תקלה מתחת ידו.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

בזכות מה זכיתי למנוע אדם מישראל מלחטוא בחטא כה חמור?
– כך שאלתי את עצמי ,ומיד השבתי – בזכות דברי התורה שהייתי
עסוק בכתיבתם ,שמגלגלין זכות על ידי זכאי.

תוכז
הרותה

לאחר שהנחתי את הטלפון במקומו חשתי בלבי הודיה לה' יתברך
שהכניס בי את התבונה לענות לשיחה הדחופה .שכן אם חלילה
הייתי מסרב לענות לדובר מעבר לקו – היה עלול להיגרם מכך
קלקול עצום ח"ו.

עודי מהרהר בהחלטה זו צלצל הטלפון שוב .הודעתי למזכיר שכעת
אינני יכול לענות לשיחה ,ואשמח לשוחח עם המתקשר במועד
מאוחר יותר ,אך הדובר מעבר לקו לא ויתר ואמר למזכיר שמדובר
במקרה דחוף ביותר ועליו לשוחח איתי מיד .כיון שכך ,הסכמתי
לקבל את השיחה ,ובחסדי שמים זכיתי להציל נפש מישראל
מלחטוא בעוון חמור.

"האם כבוד הרב זוכר מה היה איתי לפני כמה חודשים?" שאל.
השבתי בחיוב ,והיהודי המשיך לשאול" :האם כבוד הרב זוכר שהניח
את ידיו על עיניי?"
שוב השבתי בחיוב ,והיהודי סיפר בהתרגשות" :לפני הניתוח בדק
אותי הרופא בשנית ,ולהפתעתי הגדולה הוא הודיע לי כי עיניי
בריאות ואין כל צורך בניתוח .הרופא עצמו התפלא מאד מהתופעה
וביקש לדעת כיצד עשיתי זאת".

תוכז
הרותה

כששמעתי את דבריו של היהודי התרגשתי מאד ואמרתי לו" :לא
הידיים שלי עשו את הפלא הזה ,אלא דפי הגמרא שבהם אתה עוסק
מידי יום .רפואת עיניך מאת ה' היא ,וגם אני ,כמו רופאך אינני מבין
כיצד קרה הדבר ,שכן כלל לא התכוונתי לכך שידיי תרפאנה את
עיניך .ואין לי כל ספק שהתורה הקדושה היא שהביאה לרפואתך
השלימה".

ותומכיה מאושר
ימים ספורים לפני אחת מנסיעותיי לארצות הברית ,בה התלווה אליי
מזכירי הנאמן ,רעייתו באה לפניי כדי לקבל ברכה והתלוננה שבימים
האחרונים היא חשה בעייפות רבה שתוקפת אותה .היא גם סיפרה
שעליהם לעבור דירה תוך זמן קצר וכל הקשיים יחד גורמים לכך
שבבית שוררים לחץ ומתח ומשרים אוירה לא נעימה.
חשתי אי נעימות גדולה כלפי האישה .הנה אישה זו מקריבה מעצמה
ומכוחותיה ומאפשרת לבעלה להתלוות אליי בכל נסיעותיי למרות
קשייה הרבים ,ובלבי נשאתי תפילה לקב"ה שישים בפי את המילים
הנכונות בהן אחזק אותה.
וכך פניתי ועודדתי את האישה:
"נכון הדבר שבעיות רבות ניצבות כעת בפנייך ואת נאלצת להתמודד
עם קשיים מרובים מבית ומחוץ .אולם דעי שצרותייך אלו הן קטנות
לעומת בעיות קשות בהרבה ,נשים עקרות משוועות לפרי בטן ,חסרי
בית ומחוסרי כל מוצאים את מותם ברעב ,ומחלות נוראיות הורגות
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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מיד עם קבלת תוצאות הבדיקות התקשרה אלינו אשתו של המזכיר,
ובהתרגשות גדולה בישרה לנו את הבשורה הטובה שהיא בריאה
ושלימה .שמחתי עימם שמחה גדולה ואמרתי למזכירי" :זוהי זכות
תומכי התורה .כשאדם מחזיק בעץ החיים – הוא זוכה לחיים .בבחינת
'וחי בהם' ,ולא שימות בהם".

שעת טיסתנו הגיעה .בלב רגוע עלינו למטוס בדרכנו לארצות
הברית ,ובאותו הזמן ממש פנתה אשתו לערוך את הבדיקות עליהן
הורה הרופא .במסגרת הבדיקות הוציאו הרופאים חתיכה מצווארה
במטרה לברר מהי הבליטה בצוואר .אך בחסדי שמים תוצאות
הבדיקות יצאו נקיות! כל החששות בדבר גידול בצוואר – נתגלו כלא
נכונות ,והאישה נשלחה לביתה בריאה ושלימה!

המזכיר נרגע לשמע ההבטחה וחיוך ראשון עלה על פניו.

הרגעתי את המזכיר ואמרתי לו" :הסר דאגה מלבך .לאשתך אין
מאום בצווארה!"

"מדוע פניך רעות היום?" שאלתי את המזכיר ,והוא השיב" :לפני
יומיים אשתי הרגישה פתאום שיש לה בליטה בצוואר .כיון שהדבר
גרם לה לפחד רב היא מיהרה לפנות אל הרופא .והרופא ,שנלחץ עוד
יותר ממנה שלח אותה מיד לערוך בדיקות רבות .מאז אני מרגיש
סערת נפש גדולה וחושש מאד מתוצאות הבדיקות".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לאחר כמה ימים ,לפני שעלינו לטיסה לארצות הברית הבחנתי שפניו
של מזכירי עצובות וקודרות ,ונראה היה שדבר מה מציק לו.

תוכז
הרותה

לבסוף קיבלה האישה את דבריי ושבה מעודדת לביתה.

כך המשכתי ודיברתי על לבה של אשת המזכיר כשכל אותה העת
חזרתי והזכרתי באוזניה משום מה דווקא את עניין הצוואר.
את החולים בהן .זה עתה יצאה מחדרי אישה שהרופאים ל"ע גילו
גידול בצווארה והיא נתונה בסכנת חיים .הצרות האישיות שלך,
קשות ככל שתהיינה – ניתנות לפתרון ומאבדות מהעוצמה שלהן
למול הצרה שלה ,שהיא מתמודדת על חייה".

זכות מצווה
יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא
ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה( .מסכת
אבות פרק ד)
ענין כל חיי עוה"ז הוא ,אם נקבץ אל תוך רגע אחת את כל שעות וגם רגעים
של אושר ונחת שיש לאדם במשך כל ימי חייו ,ונצרף לזה את כל האושר
והנחת שיש לכל חבריו ומיודעיו בכל ימי חייהם וגם את זה נכניס אל אותה
הרגע וניתן הכל לאדם אחד ,האם אפשר לשער את מדריגת האושר אשר
ירגיש האדם ההוא ברגע ההוא? אכן זאת ועוד אחרת ,כי נצרף אל תוך הרגע
ההוא וניתן לאדם הזה את כל האושר והנחת שיש לאנשי כל העיר במשך
כל ימי חייהם ,ועוד יותר מזה כי נצרף עוד את כל האושר של כל דרי עיירות
שבכל המדינה ,ובכל מדינה ומדינה ,היינו כל הטוב שבעולם במשך דור שלם,
והכל נצרף אל תוך רגע אחת וניתן לאדם אחד ,מ"מ עדיין אין זה "כל חיי
העוה"ז" אבל כל חיי העוה"ז הוא ,אם נצרף את כל האושר ,שבעל הדורות
מראשית הבריאה עד סוף כל הדורות ,והכל ממש כל טוב העוה"ז בלי שום
יוצא מן הכלל ,הכל ינתן לאדם אחד וברגע אחת ממש ,א"כ הלא אין לך
אושר יתר על זה כלל ,ואף על פי כן ,קורת רוח בעה"ב גדול הימנו ...ועל זה
אמרו כי כל חיי עולם הזה וכל תענוגיו ואשריו כלולים יחד מראשית הבריאה
ועד סוף סופה עוד לא יגיעו אל קורת רוח כזה בעוה"ב.
הרי שיתבאר לנו היטב כי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא ,הוא משום שאין לך
שום מצוה מן המצוות אפי' הקטנה ביותר אשר לא יהי' שכרה יותר מכל מה
שאפשר שימצא שכר וטוב בכל העוה"ז כולו .והיי' כתרגום המלים ממש:
דליכא בעוה"ז אין בכל העולם כולו מה שיהי' אפשר להיות שכר מצוה
ואפילו למצוה היותר קטנה (מכתב מאליהו ח"א עמוד  – 4בשם מוהרצ"ה
ברוידא זצ"ל)

רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך
הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.
(משנה מסכת מכות פרק ג)

המצוה שאדם עושה מאירה לו כנר( .מצודת דוד משלי פרק ו פסוק כג)

למה אין 'ף' בכל ברכת המזון ,לפי שכל מי שמברך ברכת המזון בכוונה ,אין
שולט בו לא אף ולא קצף ...ומזונותיו מצויים לו בריווח ובכבוד כל ימיו( .באר
היטב אורח חיים קפה ,א)

זכות מצוה
טיסה א'א'א'
רעי וידידי הדיין הצדיק רבי ניסים רביבו זיע"א ,היה בימי חייו שליח
ההשגחה להציל את חיי ,ועל כך אני חייב לו הכרת הטוב גדולה.

תוכז
הוצמ

לפני מספר שנים התקשר אליי הצדיק רבי ניסים רביבו וביקש
שאבוא להשתתף בדינר שהוא עורך למען החזקת מוסדותיו ,והוסיף
שהשתתפותי יכולה לעזור רבות להצלחת המגבית.
האמת היא שבאותו הזמן הייתי עסוק בתכנון נסיעה לשיקאגו
שבארצות הברית לצורך התרמה עבור מוסדותינו הקדושים ,ולכן
חשבתי להודיע לרבי ניסים רביבו שלא אוכל להשתתף בדינר שהוא
עורך .אולם במחשבה שנייה החלטתי להסכים לבקשתו ,ולדחות את
נסיעתי לשיקאגו למועד מאוחר יותר.
כך זכיתי להשתתף בדינר שערך רבי ניסים רביבו ,בו נפתחו הלבבות
של יהודים רבים שתרמו מכיסם למוסדות התורה שבראשות רבי
ניסים זיע"א ,וסייעו בכספם להחזקת התורה.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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אם חשבתי שאני עשיתי לרבי ניסים רביבו זיע"א טובה בכך שדחיתי
את נסיעתי לשיקאגו ,הרי שמהר מאד התברר לי שהוא גמל עימי
טובה שביקש שאשתתף בדינר ,כיון שכעבור זמן מה נודע לי
שהמטוס מניו יורק לז'נבה בו חשבתי לטוס מתחילה – התרסק ,וכל
נוסעיו נהרגו!

באותה עת בא לפניי אדם נוסף שאמר שהוא סובל מבעיה של
שכחה וביקש את עצתי בעניין ,על כן הוריתי גם לו לכתוב שלוש
פעמים את האות א' ,שזה כנגד המילה "שכחה" ולהתבונן בכך.
לאחר שיצא מחדרי חשבתי לעצמי שלא ייתכן שבני העיר שיקאגו
לוקים בשכחה ,ובודאי יש בכך רמז עבורי .ובאמת בהמשך גיליתי
מה הייתה משמעות הדבר לגביי.

כאשר שהיתי בשיקאגו בא לפניי חסיד שסיפר על כך שהוא סובל
ממחלת השכחה שמפריעה לו מאד בחייו ,וביקש את עצתי ואת
ברכתי בעניין .אמרתי לחסיד לכתוב את האות א' על דף שלוש
פעמים ולהתבונן בכך ,כיון שמילוי האות א' ("אלף") בגימטריא עולה
לסכום של מאה ואחת עשרה ,ובהכפלת הגימטריא בשלוש מתקבל
הסכום – שלוש מאות שלושים ושלוש ,שהוא כנגד המילה "שכחה".
וזוהי סגולה ידועה ומקובלת לענייני שכחה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תוכז
הוצמ

והנה מאת ה' הייתה זאת שלא הייתי שלם עם תכנון זה ,כיון
שביקשתי לבקר גם בשיקאגוִּ ,ב ְמקום הביקור הקודם שבוטל בגלל
ההשתתפות שלי בדינר של רבי ניסים רביבו .ולכן ביקשתי לסדר
את מסלול הנסיעה כך שאטוס מז'נבה לניו יורק ,מניו יורק לשיקאגו,
ומשיקאגו אטוס בחזרה לז'נבה .זאת מבלי לדעת מדוע עלה בדעתי
שלא לעבור דרך ניו יורק בדרכי בחזרה לז'נבה – מהלך שהיה יכול
להוזיל את מחיר הנסיעה .אך בודאי יד ה' והשגחתו הפרטית היו
בדבר ,והצילו את חיי ואת חיי מזכירי ר' יהודה חדד הי"ו שהתלווה
אליי במסע זה.
כעבור זמן מה שוב תוכנן עבורי מסע מגבית במדינות שונות ,ומסלול
הנסיעה נקבע כך שאטוס מז'נבה שבשווייץ לניו יורק שבארצות
הברית ,ולאחר שאסיים את ביקורי בניו יורק אשוב בטיסה ישירה
לז'נבה.

כששמעתי על דבר האסון הבנתי שאם לא הייתי משתתף בדינר של
רבי ניסים רביבו ובמקום זה
להתרים
נוסע
הייתי
בשיקאגו כפי שעלה בדעתי
לעשות לפני הזמנתו של
רבי ניסים ,הייתי כעת
בטיסה הקטלנית מניו יורק
לז'נבה ,כיון שלא הייתי
עושה את דרכי שוב
לשיקאגו .וכך הייתי גם אני
בין הניספים במטוס.

תוכז
הוצמ

באותו זמן הבנתי גם את
הרמז שנשלח עבורי משמים
באמצעות שני האנשים
משיקאגו שסבלו ממחלת
השכחה שפתרונה א'א'א'.
שהרי א'א'א' עולה כנגד
עם הדיין הג"ר ניסים רביבו זצ"ל
המספר  111שהוא מספר
הטיסה מניו יורק לז'נבה! הטיסה שבה הייתי אמור לטוס ושמעולם
לא הגיעה ליעדה ר"ל!
כך נתברר לי בפשטות המאמר "שומר מצוה לא ידע רע".

חסד של אמת
באחת השנים יהודי צעיר התנדב לדאוג להזמנת הציבור להילולת
הצדיק רבי מאיר בעל הנס זיע"א .אותו צעיר עשה זאת מתוך דאגה
ומסירות ,ושלא על מנת לקבל פרס.
אך לדאבון הלב ,כאשר הסתובב בין הבתים כדי להזמין את ציבור
האנשים ,אדם חולה בנפשו ירה בו מאקדחו ופצע אותו באורח אנוש
וכמעט הרג אותו.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.

376

כעבור תקופה שב אליי היהודי ובשמחה רבה בישר לי שברוך ה'
המחלה עזבה את גופו במידה ניכרת ,ורופאיו בישרו לו שכבר אין
כל צורך בטיפול הממושך שעליו המליצו לו מתחילה ,כיון שהמחלה
נעלמת מאליה.

שאלתי את היהודי האם הוא מקפיד על מצות נטילת ידיים כהלכה,
והוא השיב בשלילה .לפיכך הוריתי לו להקפיד יותר בנטילת ידיו,
משום שרוח הטומאה שנמצאת על הידיים מזיקה לאדם .היהודי
קיבל את דבריי והתחזק מאד במצוה זו.
יהודי יקר בא לפניי ובישר לי שנתגלתה בגופו המחלה האיומה ה'
ירחם ,ולנוכח מצבו הרופאים ממליצים על טיפול קשה וממושך
שיארך כשישה חודשים.

נטילת ידיים מרפאה מחלה

לעיתים מספיק להתבונן במעשים הפשוטים שבכל יום כדי להבין
את המשמעות העומדת מאחורי החיים ,ולהיווכח בכך שזכות
המצוה שעושה יהודי מגינה עליו ומצילה אותו מכל צרה.

בת ְר ֶד ֶמת,
שלושה חודשים שכב הצעיר בבית החולים כשהוא שקוע ַ
ולאחר שלושה חודשים באורח נס ופלא ,להפתעת כולם הוא
התעורר! ובכל יום חל שיפור במצבו עד שהוא הבריא לגמרי.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תוכז
הוצמ

כששמעתי את דבריה הכואבים אמרתי לה שבודאי מן השמים
רואים ומכירים בצדקותו של בנה שעסק בחסד של אמת וחיפש רק
את טובת הציבור ללא טובתו האישית ,ועל כן אני בטוח שישלחו לו
מן השמים רפואה שלימה.

באותם הימים באה לפניי אמו ואמרה לי" :כבוד הרב ,בני היקר נפגע
בזמן שעסק במעשה חסד כשהלך להזמין אנשים להילולת הצדיק
רבי מאיר בעל הנס זיע"א .איך ייתכן שהוא יקבל על כך עונש מוות?
איך ייתכן שהוא יצא מכך פגוע?"

מיד מיהרו להביא אותו לבית החולים כדי לקבל טיפול רפואי .שם
הרופאים הודיעו למשפחה שמצבו אנוש ושהוא נאבק על חייו.

לעיתים אנו חושבים שהמצוות הנעשות באופן יומיומי – הן פשוטות
וחסרות ערך ,ולעומתן המצוות הנדירות – שכרן עצום ורב .אולם
טעות גדולה קיימת באופן חשיבה זה .דווקא ההתרגשות והדקדוק
במצוות "שאדם דש בעקביו" ,מצוות שנעשות על ידו כל יום באופן
שגרתי – דווקא בכוחן לחולל פלאים ,שכן זכותן רבה לאין שיעור.

שלוחי מצוה אינם ניזוקים

תוכז
הוצמ

בזמן שהותי במיאמי שבארצות הברית אצל אדון בן חמו הי"ו ,בנו
של רבי עמרם בן חמו ע"ה ,ערכתי כהרגלי קבלת קהל ובמהלכה
ארע המעשה הבא.
בעל ואישה באו לפניי .האישה פתחה בדברים והזכירה לי ששנה
קודם לכן ברכתי אותם שיזכו לבן זכר ,ובאמת ברוך ה' הם נפקדו
וזכו לבן .כעת הם זכו להיפקד בשנית ועל כן היא ובעלה באו להודות
לי על הברכות שהענקתי להם ,וכאות הוקרה ברצונם להעניק לי
בקבוק וויסקי מכובד.
למראה הבקבוק נזכרתי בכך שאני זקוק למשקה זה לכבוד שבת,
ואף קודם לכן ביקשתי מהמלווה שלי שבדרכנו לשדה התעופה הוא
יזכיר לי שעלינו לקנות בקבוק וויסקי לכבוד שבת ,והנה משמים
נשלח אליי הבקבוק ללא צורך בטרחה יתירה .הודיתי לבני הזוג על
מתנתם ,ומסיבה שאינה ברורה הוספתי ואמרתי להם" :הנה אתם
שבים לפריז מקום מגוריכם ,קחו איתכם את הבקבוק ותביאו לי
אותו שוב כשאגיע לפריז".
האישה ובעלה התפלאו מאד לשמוע את דבריי אולם עשו כרצוני,
ובלבם חשבו' :נהיה שלוחי מצוה לרבי דוד ,שהרי הבקבוק הוא חפץ
של מצוה לכבוד שבת קודש' .כך עלו על המטוס בדרכם לפריז,
והאישה אמרה לבעלה" :בזכות שליחות המצוה תהיה לנו בעזרת ה'
טיסה מוצלחת".
לאחר שעתיים של נסיעה ארעה תקלה במהלך הטיסה .המטוס שבו
בני הזוג נסעו איבד לפתע גובה וכמעט שצנח על הארץ.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כאשר אדם מבקש מהקב"ה ישועה גדולה – עליו לשלם על כך

איך אוכל להבטיח הבטחות בשם ה' ליהודי שאינו מאמין בו?

לשמע בקשתו חשבתי לעצמי :מה אומר ליהודי זה? הרי הוא אינו
מאמין בקב"ה כלל ,ובכל זאת מבקש ממני הבטחה מפורשת שיזכה
במשפט.

אותו יהודי הגיע אליי וסיפר לי בשברון לב על הצרה שבאה עליו
וביקש שאבטיח לו שיזכה במשפט.
יהודי עשיר רכש מספר בניינים במסגרת עסקיו .מסיבה מסוימת
העסקה הזו לא הייתה מוצלחת והוא הפסיד ממון רב .נוסף על
הכאב הגדול שהיה לו מההפסד הזה ,היהודי הוזמן למשפט באשמה
מסוימת ,שאם תוכח כנכונה – יילקחו ממנו בניינים נוספים שברשותו.

ההסכם והישועה

אך כשהגעתי לפריז שמעתי על הנס שנעשה לבני הזוג והבנתי
שזכות שליחות המצוה היא שעמדה להם להצלתם ושמרה עליהם
לבל ייפגעו ,ומשמים כיוונו את צעדיי כך שאשאיר את הבקבוק
בידיהם למשמרת ולהצלה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

למחרת ,בהיותי בשדה התעופה בדרכי לפריז ,הוריתי למלווי שיקנה
בקבוק וויסקי לכבוד שבת ,ובלבי חשבתי' :מדוע סירבתי אתמול
לקבל את הבקבוק מבני הזוג שהיו אצלי? הרי הבקבוק שנשאר
בידיהם יגיע אליי רק בשבוע הבא?'

תוכז
הוצמ

לאחר מספר רגעים מתוחים בהם המטוס התנדנד ,הצליח הטייס
לתפוס שליטה על המטוס ולייצב אותו ,ועלה שוב לגובה השמים .כך
בחסדי ה' הגיעו בני הזוג למחוז חפצם לחיים טובים ולשלום.

בני הזוג שהיו אצלי זכרו את הבקבוק שנמצא בידם למשמרת,
ונשארו רגועים ושלווים ,כיון שאמרו" :שלוחי מצוה אינם ניזוקים".
כתוצאה מהטלטלה נוסעים רבים נפגעו ,חלקם אף איבדו את ההכרה
מחוסר חמצן ,ופחד גדול תקף את כולם.

ולתת לקב"ה משהו בתמורה .כיון שישנם דברים שאותם אי אפשר
לקבל במתנת חינם.
פניתי ליהודי ושאלתי אותו" :מה אתה מוכן לתת לקב"ה כתשלום
על ההבטחה?"
"איני יודע" השיב היהודי.
באותה תקופה הייתי זקוק לסכום כסף נכבד על מנת לפרוע את
חובות הישיבה בפריז ,לפיכך אמרתי לו" :בוא נעשה הסכם .לישיבה
שלנו בפריז ישנם חובות רבים שצריך לפרוע .אתה תעזור לישיבה
לשלם את חובותיה ,ובעזרתו יתברך תזכה במשפט".

תוכז
הוצמ

היהודי שמע את דבריי ועשה לעצמו חשבון שאמנם מדובר בסכום
כסף גדול מאד לצורך כיסוי החובות ,אך אם הוא יפסיד במשפט –
הוא יאבד סכומים הרבה יותר גדולים מכך ,ולפיכך הוא נענה להסכם
שהצעתי.
אך אני לא הסתפקתי בכך ואמרתי לו" :עוד דבר אני דורש ממך
– נודע לי שאתה מתרועע עם אישה גויה .עליך לעזוב אותה מיד
ולהינשא ליהודיה .ובעוד חודש אתה מוזמן להצטרף אלינו להילולת
הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א במרוקו".
האיש קיבל את הדברים והבטיח שיעמוד בכל מה שדרשתי ממנו.
לאחר מכן הוציא מכיסו המחאה ,רשם עליה את סכום החובות והלך.
כעבור שבועיים ימים הגיע היהודי לישיבה שמח וטוב לב .כששאלתי
אותו האם הסתדרו ענייניו הוא השיב לי" :אכן ,הכל בא על מקומו
בשלום ,ואפילו נעשה לי נס מיוחד .קיבלתי מכתב בו נאמר לי
שאנשי העסקים שמסוכסכים איתי – מעוניינים כעת להגיע להסדר
על העבר ,ובנוסף ,הם מבקשים לחתום איתי עסקה חדשה לעתיד
כיון שגם הם סובלים מבעיות כספיות .כמו כן הם מבקשים שבנוגע
לעבר – אני אסלח להם והם יסלחו לי וכך לא נלשין זה על זה" .כך
סיפר היהודי ,ולאחר מכן המשיך:
"מובן שהסכמתי להצעה ,ולפני שעות ספורות חתמנו על עסקה
מחודשת בינינו ,ממנה הרווחתי סכום כסף רב".
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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לאחר שלוש שעות של מתח הילדה שבה הביתה!

שעתיים תמימות חלפו ולא נראה כל זכר לילדה .כיון שכך ,החל
הפחד להתפשט בלבבות כולם ,וגם אני חששתי שמא הילדה נפגעה
בגללי.
כעבור זמן מה צלצלה אשתו ושאלה אותו היכן הילדה ומדוע עדיין
לא הגיעה הביתה .מר עבאדי התפלא מאד והשיב לאשתו שהוא
הביא את הילדה עד פתח הבית ,ואם כן משונה מאד שעדיין לא
הגיעה הביתה .אולם אשתו התעקשה שהילדה לא נכנסה הביתה
כלל.

כיון שהיינו לחוצים בזמן ,הסיע מר עבאדי את בתו עד ֶפתח הבית,
שם ָפתח בפניה את דלת המכונית ואמר לה שתכנס ישר הביתה ,אך
הוא לא המתין ולראות כיצד היא נכנסת לתוך הבית פנימה.

לפני מספר שנים ,בהיותי בארצות הברית התארחתי בביתו של מר
יצחק עבאדי הי"ו .באחד מימי השהות ביקשתי ממר עבאדי שיעשה
עימי חסד וילווה אותי ברכבו למקום פלוני .באותו זמן בתו הקטנה
הייתה עימו במכונית ,ואשתו ששמעה על בקשתי ביקשה ממנו
שקודם יחזיר את הילדה הביתה ואחר כך ייקח אותי לאותו מקום.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

הילדה שבה הביתה

תוכז
הוצמ

ואכן כך היה .אותו יהודי עלה עימנו ביום ההילולא לקבר הצדיק,
והודה לה' על רוב הטובות שהשפיע עליו.
לשמע הדברים שמחתי שמחה גדולה והוספתי" :אם כך ,הדבר
האחרון שעליך לעשות הוא להצטרף אלינו לעלייה לקברו של
הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א ביום ההילולא ,ושם להודות לה' על כל
הניסים שנעשו איתך".

"ומה עם הגויה?" שאלתי אותו .והוא השיב" :הגויה עזבה מעצמה.
ובעוד תקופה אני מתעתד להינשא ליהודיה כדת וכדין".

ִא ָמּה שראתה אותה נכנסת בפתח הבית בריאה ושלימה ,מיהרה
לקראתה וקראה" :איפה היית?"
והילדה השיבה" :אבא הביא אותי עד הבית ,אבל אז פתאום עצרה
לידי מכונית .הנהג תפס אותי חזק והכניס אותי לתוך המכונית שלו
ואני לא יכולתי לעשות כלום! המון זמן הסתובבנו במכונית ,עד
שלבסוף הנהג החזיר אותי הביתה ואמר לי' :לכי הביתה!'" כך סיפרה
הילדה.
עד היום לא ברור מה בדיוק נעשה עם הילדה באותן שעות ,והאם
היה זה ניסיון חטיפה או שמא דבר אחר .איננו יודעים גם מיהו הנהג
שלקח את הילדה ומה חפץ לעשות בה.

תוכז
הוצמ

אולם ברור מעל לכל ספק ששלוחי מצוה אינם ניזוקים! בזכות
שליחות המצוה שעשה מר יצחק עבאדי שהסיע אותי למחוז חפצי
נשמרה בתו לבל תינזק מכל רע.

הכיפה הנוספת
תלמידי היקר ר' מיכאל בן שושן הי"ו סיפר לי שביום שבת קודש
כאשר יצא ביחד עם בנו הקטן מבנין הישיבה בדרכו לביתו ,נשבה
לפתע רוח חזקה והעיפה את הכיפה מראשו .בלית ברירה הוא הניח
את ידו על הראש והתחיל לרוץ אחרי הכיפה שהרוח העיפה מצד
לצד.
לבסוף ,כאשר ראה שהכיפה נעצרה מתחת למכונית שחנתה בצד
הדרך ,התכופף ר' מיכאל וניסה בכל כוחו להוציא את הכיפה מתחת
למכונית ,מבלי להתחשב בחליפת השבת שמתלכלכת .שהרי איך
יוכל להמשיך ללכת לביתו ללא כיפה?
במסירות הנפש שלו למצוה ,ר' מיכאל הראה לבנו שלא מוותרים על
הכיפה אפילו שהיא עפה ברוח ,ולא הולכים לשום מקום ללא כיפה!
שכן הכיפה היא סמל ליראת שמים ,כפי שאמרו חכמינו זכרונם
לברכה "כסי רישיך כי היכי דתיהוי עלך אימתא דשמיא" (שבת קנו,
ב) .פירוש – כסה ראשך כדי שתהיה עליך יראת שמים.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כשסיפר לי את סיפורו המדהים ,אמרתי לו" :סוד הכיפה שמצאת
שהיה עליה סמל המוסדות שלנו הוא שהרוח העיפה אותה מראשו
של אדם אחר ,כפי שהעיפה את הכיפה שלך מראשך .אולם ההבדל

מיד הניח את הכיפה על ראשו וכל הדרך הוא ובנו דיברו על הפלא
שעיניהם ראו.

ר' מיכאל התכופף שוב כדי לראות אולי כיפתו תקועה עדיין תחת
המכונית ואילו כיפה זו היא כיפה אחרת שמצא? ובאמת ,הכיפה שלו
הייתה תקועה תחת אחד מגלגלי המכונית .ר' מיכאל הרים אותה
מיד וגילה לשמחתו את שמו הרשום עליה.
לא נראתה כך ,וכי נעשה כאן מעשה ניסים שהכיפה שלו השתנתה?
גם הבן שלו שהתכופף לראות היכן הכיפה של אביו נבהל למראה
הכיפה השונה שהיתה מונחת מתחת למכונית.
ר' מיכאל בן שושן הי"ו במרכז התמונה

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תוכז
הוצמ

כשר' מיכאל התכופף מתחת למכונית כדי להרים את כיפתו ,הוא
גילה לתדהמתו כיפה אחרת שאינה שלו ,כיפה כחולה שעליה הסמל
של מוסדותינו הקדושים .הוא התפלא על כך מאד ,שהרי הכיפה שלו

ביניכם הוא שאותו אדם ויתר על הכיפה שלו ולא דאג לרוץ אחריה
עד שימצא אותה ,ומן הסתם המשיך בדרכו ללא כיפה .ואילו עתה
רדפת אחרי כיפתך במסירות נפש עד שהשגת אותה בחזרה.
ומשמים גלגלו זכות על ידי זכאי .שכיון שראו את מסירות הנפש
שלך שלא ללכת בגילוי ראש ,דאגו שתגלה את הכיפה הנוספת כדי
לרמוז לך שמעשיך רצויים לפני ה'".
לאחר מכן המשכתי ושאלתי" :האם שמחת למצוא את הכיפה
הנושאת את סמל מוסדות התורה שלנו?"

תוכז
הוצמ

ור' מיכאל השיב" :מאז שחזרתי בתשובה ,לא שמחתי כמו בזמן
שמצאתי את הכיפה הזו!"
"אם כך" אמרתי לו" ,כיון שקיימת את המצוה במסירות נפש – זכית
למתנת שמים להיות שמח בשבת קודש ,כדי לחזק אותך בעבודת
ה' ,כמו שאמרו חז"ל" :ששכר מצוה מצוה" (אבות ד ,ב) .כלומר ,מי
שמתאוה תאווה רוחנית למצוות ,מן השמים מזמנים לידו מצוות
רוחניות נוספות שבהן יתעלה ויבוא לידי שמחה של מצוה".

זכתה לקבורה יהודית
אדון דיין ע"ה היה בחייו אדם מוכר בכל צרפת ,ולאחר שנפטר לבית
עולמו ברור היה לכל שאלפי אנשים ישתתפו בהלווייתו וילכו אחר
מיטתו .גם תלמידי היקר ר' גבריאל אלבז הי"ו ששמע על פטירתו
של מר דיין ,ביקש ללוות אותו למנוחת עולמים ,וטרח להגיע ביחד
עם כמה מתלמידיו לבית העלמין בו הנפטר היה אמור להיקבר.
להפתעתם המרובה גילו ר' גבריאל אלבז ותלמידיו שבית העלמין
ריק מאדם .וכשהבחינו בקבוצת אנשים המלווים את בת משפחתם
הנפטרת לקברה ,הם פנו אליהם מיד ושאלו האם הלווייתו של אדון
דיין התקיימה כבר .אנשי הקבוצה השיבו בשלילה ,ואמרו שככל
הידוע להם הלווייתו אמורה להגיע לבית העלמין בעוד כשעה.
כשר' גבריאל אלבז שמע זאת ,הוא הרהר לעצמו שאם הקב"ה זימן
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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אחד מתלמידיי ,מר רוז'ר חזיזה הי"ו ,סיפר לי שבמשך תקופה ארוכה
הייתה ברשותו מכונית ישנה ורעועה שהייתה זקוקה לתיקון רציני
ולשיפוץ .מר חזיזה ידע שאם ייתפס על ידי המשטרה כשהוא נוהג
ברכב בלתי תקין זה – הדבר ייחשב לו כעבירה על החוק והוא יהיה

סע לשלום!

כשהרהר ר' גבריאל בדבר ,הוא הגיע למסקנה שבודאי יש לאותה
נפטרת שנקברה שעה קלה קודם לכן – זכות עצומה ממצוה
שעשתה ,זכות שעמדה לה להיקבר באופן פלאי כל כך בקבורה
יהודית כדת וכדין ,ושבקבורתה יתעסקו רק יהודים.

שעה לאחר מכן הגיע לבית העלמין הנפטר אדון דיין ע"ה ,אולם
למרות כל אלפי האנשים שליוו אותו למנוחות – גופו הונח בקבר על
ידי הקברנים הגויים ,והוא לא זכה למה שזכתה אותה אישה פשוטה
שנטמנה כהלכה על ידי אנשים יהודים.

ברגע שסיימו לקבור את האישה כדת וכדין הופיעו הקברנים הגויים
במקום ,אולם האישה כבר זכתה לקבורה יהודית מושלמת.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

כשהגיעו למקום הקבר ,ר' גבריאל אלבז ותלמידיו הבחינו שהקברנים
הגויים עדיין לא הגיעו למקום כדי להוריד את גופת הנפטרת לתוך
הקבר ,ולכן החליטו לעשות זאת בעצמם ,וכך עשו.

תוכז
הוצמ

בצרפת לדאבון הלב ,ישנו חוק שקובע שהקברנים הגויים הם אלו
שמורידים את הגופה לתוך הקבר .חוק זה מנוגד בתכלית להלכות
הקבורה היהודית ,וכדי לשנות אותו יש להילחם בעוז ולעמוד על
זכויות הקבורה היהודית שנפגמת ממהלך שכזה.
וממחשבה למעשה – ר' גבריאל הצטרף להלוויית הנפטרת ביחד עם
תלמידיו.

אותו לבית העלמין שעה קודם זמן הלוויה ,בדיוק בזמן שהלווייתה
של אישה אחרת נערכת במקום – בטח הקב"ה מבקש ממנו שיצטרף
להלווייתה של אישה זו שהובאה למנוחות ממקום נידח בצרפת.

צפוי לקנס כספי ולשלילת רישיון הנהיגה שלו .אולם משמים שמרו
עליו מפני המשטרה ,וכך הוא התנהל ברכבו ללא מעצור.
ערב אחד ,לאחר כינוס של תורה הסיע אותי מר חזיזה לביתי ברכבו
הפגום .כששב לביתו ,עצרו אותו שוטרים לביקורת ,וכיון שמצאו
במכוניתו כסף רב ומתכות זהב הם חשבו שהוא פושע מאנשי העולם
התחתון.
מר חזיזה הסביר להם מיד שהסחורה שברשותו חוקית למהדרין,
שכן הוא עוסק לפרנסתו במסחר חוקי בתכשיטים .אך אנשי החוק
ביקשו ממנו לעצור בצד ולהמתין בסבלנות עד שהם יבררו את
העניין.

תוכז
הוצמ

תוך כדי בירור הדברים פנה אליו אחד השוטרים ושאל אותו" :האם
ידוע לך שקיימת סכנה ממשית לנסוע ברכב שלך?"
תלמידי השפיל את עיניו ומיד עלה במחשבתו – 'ריבונו של עולם,
הרי ממש עכשיו הייתי בדרך חזור ממצות החסד שגמלתי עם רבי
דוד פינטו שליט"א .איך ייתכן שדווקא כעת אפסיד מכך? הרי שלוחי
מצוה אינם ניזוקים לא בהליכתם ולא בחזרתם!'
ואז שמע את עצמו עונה לשוטר" :תודה רבה לך אדון שוטר שאתה
מזהיר אותי מהסכנה שברכב בו אני נוהג .דע לך שבכך הצלת את חיי
ואת חייהם של אנשים נוספים שנוסעים איתי מידי יום .מי יודע מה
היה עלול לקרות ח"ו אם לא היית מזהיר אותי כעת ואני בתמימותי
הייתי ממשיך לנהוג ברכב הזה .כעת אתה יכול לקחת את רישיוני ,כי
אני מבין שזה מה שמגיע לי ,ולהבא אהיה זהיר הרבה יותר".
למשמע דבריו השוטר היה המום ונבוך ,ואמר לו שהוא יכול לעזוב
את המקום מבלי לשלם שום קנס ומבלי שיילקח לו רישיון הנהיגה
שלו ,ובלבד שכבר מחר יזדרז לתקן ולשפץ את הרכב.
ללא שהייה נכנס מר חזיזה לרכבו ועזב במהירות את המקום כשהוא
מודה לה' על הנס הגדול שנעשה לו.
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קיום מצוות התורה חייב להיעשות במלוא הרצינות
וכובד הראש מתוך הכנעה וביטול כלפי הקב"ה.
רק באופן זה מעשינו יחדרו ללבבות ויביאו לעלייה
ולהתקדמות בעבודת ה'.
(יראת שמים)

כאשר ישנם ריב ומחלוקת ,הדבר נובע מכך שכל צד
במריבה מרגיש את עצמו חשוב יותר מהצד השני,
ועל כן הוא בטוח שהוא קודם ליריב בכל דבר.
(כבוד הבריות)

זמן
ָמיו ְּכ ֵצל עו ֵֹבר (תהילים פרק קמד ,ד)
ַה ֶבל ָּד ָמה י ָ
ָא ָדם ל ֶ
ימיו עוברים מהרה כצל הזה שאין עומד זמן רב במקום אחד כי כאשר
ינטה השמש עובר הוא ממקומו ואמר זה על שאול במה נחשב הוא בכל
הגדולה והכבוד שהיה לו הלא פתאום עבר מן העולם ואיננו( .מצודת
דוד)
אמרו רבותינו זכרונם לברכה  -לא כצלו של אילן ולא כצלו של כותל
אלא כצל עוף הפורח ועובר ,רצונם לומר ,כי חייב האדם להמשיל העולם
הזה בלבבו כצל עוף הפורח וברגע קטן עובר ,גם כי אין האדם יודע אם
היום כאן ולמחר בקבר ,ונמצא בהשתדלו וטרחו על יום מחר כי הוא
מצטער על עולם שאינו שלו .ואמרו רבותינו זכרונם לברכה  -אל תצר
צרת מחר "כי לא תדע מה ילד יום"( .שערי תשובה לרבינו יונה שער ב)

ש ָמיִם (קהלת פרק ג ,א)
ׁ
ַכֹל ז ְָמן ו ְֵעת ְלכָל ֵח ֶפץ ַּת ַחת ַה ָּ
לּ
כי לכל דבר יש זמן קבוע מתי יהיה( .רש"י)

שלוֹם (קהלת פרק ג ,ח)
ׁ
ׂנֹא ֵעת ִמ ְל ָח ָמה ו ְֵעת ָ
ֵעת ֶל ֱאהֹב ו ְֵעת ִל ְש
גם האהבה גם השנאה תלויה בעת וזמן( .אבן עזרא)

אדם דואג על איבוד דמיו ואינו דואג על איבוד ימיו ,דמיו אינם עוזרים
ימיו אינם חוזרים.

האמונה היא בלב ובראש .כשם שהלב והמוח מקיימים
את האדם ,כך האמונה והתורה מקיימים את האדם.
(זכות התורה)

אמונה אמיתית בבורא העולם פירושה קיום מצוותיו
בגלוי ובסתר ,מתוך הכרה בהשגחת הקב"ה על
העולם בכל עת ,ומתוך ידיעה שאין דבר הנסתר
מנגד עיניו.
(אמונה)

זמן
ימיו כצל עובר
מורנו ורבנו רבי דוד פינטו שליט"א בצדקותו הרבה זוכה להקריב את
כל חייו ושעותיו למען עם ישראל בכלל ,ולמען מטרת זיכוי הרבים
בפרט .לעיתים רבות הוא גולה ממקום למקום ,חוצה בדרכו יבשות
וימים ,ואינו מהסס לנדוד מעיר לעיר וממדינה למדינה.

מאוצר כתבי היד של מו"ר

ןמז
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כששמעתי את דבריו המזלזלים הוכחתי אותו ואמרתי לו" :הרי באת
אליי וסיפרת לי על כל צרותיך ובעיותיך ,אחר כך ביקשת ממני
בקשות רבות וברכות לכל דבר ועניין ,ואני השקעתי מזמני היקר
בעבורך והתפללתי עליך ללא כל תמורה .גם הקב"ה שהינו מלך

לאחר שנעניתי לבקשותיו המרובות הצעתי ליהודי להיכנס לשיעור
תורה בישיבה ,שיעור קצר שכל אורכו כחצי שעה .אך היהודי סרב
להצעתי ולא הסכים להיכנס לשיעור ,ואמר בזלזול שהשיעור אינו
מעניין אותו כלל.

באחד מימי הקבלת קהל בא לפניי יהודי אשר בעיותיו היו רבות
וקשות .הוא ביקש ממני טובות גדולות ,ברכות לא מעטות ,ובנוסף
הפציר בי שאתפלל עליו לברכה ולהצלחה ועוד ועוד.

שאתה ושלך  -שלו

כן הדבר בעיסוק בדברי תורה ,בתפילה ובמעשים טובים .כאשר
מעשים אלו נעשים באופן הראוי מתוך אהבת ה' ,אזי משך זמן
העיסוק בהם חולף עובר במהירות .וכשהם נעשים ללא רצון ומתוך
טורח גדול – הם נמשכים על פני זמן מרובה .על כן ראוי לכל יהודי
לעבוד את בוראו מתוך שמחה ,הנאה וקרבה לה' יתברך.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

ןמז


כאשר יהודי עסוק בעניין שמענג אותו והוא נהנה ממנו – אזי משך
הזמן שהוקדש לאותו עיסוק חולף עליו במהירות רבה .אולם כאשר
העיסוק בדבר מסוים נעשה בעל כורחו של האדם – אזי כל רגע
שחולף נדמה בעיניו כנצח.

מדרכיו אלו של מו"ר ניתן ללמוד לימוד גדול.

את כל השעות שמו"ר נמצא בדרכים ,הוא ממלא בלימוד תורה
ובכתיבת חידושי תורה .והעיד על עצמו שכאשר הוא עסוק בתורה
במשך זמן הנסיעה ,אזי אפילו טיסה ארוכה מאד ,שנמשכת שעות
רבות – עוברת עליו במהירות ונדמית בעיניו כאילו נמשכה רק שעה
קלה.

מלכי המלכים גומל איתך חסדים מרובים בכל יום מבלי שידרוש על
כך מאומה .ואתה מה?
אתה מסרב להקדיש לקב"ה שלושים דקות מזמנך! מהזמן שלמעשה
הוא של הקב"ה והוא יכול ליטול ממך את נשמתך בכל רגע ,אפילו
מבלי לשאול את דעתך על כך.
כבר אמרו חכמינו זכרונם לברכה" :תן לו משלו שאתה ושלך שלו"
(אבות ג ,ז) .וכוונתם בדבריהם שכל מה שאנו נותנים כביכול לקב"ה
– הרי זה משלו ,וכל כוחותינו ויכולותינו באים ממנו יתברך כדי
שנעבוד אותו באהבה כל הימים.

ןמז


לך בכוח זה שניתן לך במתנת חינם מהבורא והיה תמים עימו,
כדי שהוא יפתח לך שערי שמים ויוסיף וייתן לך מאוצרותיו שפע
בריאות ,פרנסה וברכה וכל טוב כאשר ביקשת".

דקה אחת בלבד
באחד הימים בהם הגיתי בדברי התורה בבית המדרש בליאון ,הגיע
למקום מכר שלי .כיון שהוא כבר נכנס לתוככי בית המדרש – ביקשתי
ממנו שיתעכב מעט ויישאר ללמוד איתי .אך הוא סירב ואמר" :צר לי
הרב ,אין לי זמן להתעכב כאן אפילו דקה אחת!"
"מה תוכל להספיק לעשות בדקה אחת?" שאלתי אותו ,והוא השיב:
"דקה אחת? דקה אחת של שיחת טלפון למשל מספיקה כדי לסגור
עסקאות שלמות ולהביא לרווחים עצומים!"
"נכון מאד" אמרתי לו" ,דקת שיחה מסוגלת להביא רווחים עצומים,
אך באותה מידה היא עלולה לגרום הפסדים מרובים!"
כיון שראיתי שמכרי מקשיב לי ,התחלתי לספר לו סיפור מעשה,
ואחרי דקה של סיפור עצרתי .מובן שמכרי ביקש שאמשיך בסיפורי,
וברוך ה' תוך כדי שמיעת הדברים לבו נמשך ללימוד התורה.
כיום יהודי זה קובע עיתים לתורה ,ומידי יום הוא מקדיש חצי
מזמנו ללימוד התורה .בלימודו הוא עושה חיל גדול ,וזוכה לכוון
לקושיותיהם ולתירוציהם של גדולי המפרשים.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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באחד הימים נפגשתי עם סוחר גדול מאמריקה שיש לו נכסים לרוב
ורכושו רב ועצום .בפגישה עימו נזדמן לי להציץ לתוך יומן הפגישות
שתוכננו לו לאותה שנה ,שם הבחנתי שכל ימיו מוקדשים לענייני
עבודתו :ימי חול ,שבתות ,חגים וזמנים .והפגישות שנקבעו לו היו
עם שועי עולם ,מלכים ,נשיאים ואנשים רמי דרג ורמי מעלה מכל
רחבי תבל.

יום אחד בשנה

הנה ,זמנה של המעטפה יועד לכך שהיא תסייע לי כעבור שנה מזמן
קבלתה ,מסיבה זו היא המתינה לי בין חפציי מבלי שאזכור את דבר
קיומה .וכאשר נזקקתי לה כעבור שנה – היא צצה ונגלתה למול עיניי
מבלי שאתאמץ לחפש אחריה .נפלאות דרכי ה' ומעשיו.

כאשר המעטפה נגלתה לנגד עיניי ,עלה במוחי הפסוק ששלמה
המלך החכם מכל אדם אמר" :לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים"
(קהלת ג ,א).

מיד נזכרתי ששנה קודם לכן קיבלתי את המעטפה הזו .בזמנו הנחתי
אותה בין חפציי ואיכשהו קיומה נשכח ממני .לאחר שנה ,כשהבחנתי
בה לפתע מונחת בתוך ערמת הניירות שלי – שמחתי מאד למצוא
אותה שכן באותה העת נזקקתי לכסף שהיה בתוכה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

ןמז


באחד הימים הייתי צריך חפץ מסוים .כיון שהחפץ לא היה מונח
במקומו ,התחלתי לחפש אחריו בדקדקנות בין חפציי .במהלך
החיפושים בדקתי גם בין ניירות ישנים שברשותי שזמן רב לא נגעתי
בהם ,ובעודי מחפש אחר החפץ המסוים ההוא ,גיליתי לפתע מעטפה
עם כסף.

לכל זמן ועת לכל חפץ

כל זאת בזכות הרגעים הבודדים שבהם הוא ספג קדושה בשהותו
בית המדרש.

תוך כדי דפדוף ביומן העמוס חלפתי עברתי על חודשי הקיץ אב
ואלול ,המשכתי לדפדף לראש השנה ,עשרת ימי תשובה ,ו-הגעתי
ליום כיפור.
הקלה גדולה נכנסה ללבי .ברוך ה' יום הכיפורים היה ריק ונקי מכל
תכנון עסקי ומכל דבר שקשור לענייני הממון.
פניתי לאותו עשיר ואמרתי לו" :בכל זמנך ובכל ימיך במשך השנה
אתה משועבד לכסף ולמעמד שלך ,אין לך יום ללא פגישה עסקית
או חתימה על חוזה וכל הזמן אתה עסוק בהגדלת הממון הרב שיש
לך .אבל למעשה ,כתוצאה מהשעבוד הזה לעסקים – אתה מאבד
את החופש שלך באותם ימים ,ואתה נעשה עבד לרכושך הרב".

ןמז


היהודי שתק ואני המשכתי:
אך ברוך ה' גיליתי ביומנך שיום אחד בשנה נשאר ריק מהעיסוק
בכסף – יום הכיפורים! ביום זה אתה האדון על כספך ,יום זה מוקדש
עבורך לצורך עצמך ,והרי הוא "שלך".
דע לך שבידך להשיג ביום זה נכסים רבים מאד .נכסי רוח ונפש,
זכויות עצומות שתעמודנה לרשותך ,ותקבענה את גורלך למשך כל
ימי חייך .כל זאת על ידי שתשמור על יום זה בכל מאודך ,ותקפיד
לקיימו כפי שאנו מצווים בתורתנו הקדושה".

שש שנות חיים
בחור מסוים בא לפניי וסיפר לי שכבר תקופה ארוכה יש לו קשר עם
בחורה מסוימת ,אך עדיין אין להם אומץ להתחתן .כאשר שאלתי
אותו כמה זמן עבר מאז שהכירו זה את זה ,הוא השיב לי שכבר שש
שנים הם מכירים האחד את השני.
"שש שנים אתם מכירים זה את זה ועדיין אינכם נשואים???"
התקשיתי להאמין למשמע אוזניי.
אך הבחור השיב בנחת" :כן ,אנחנו מכירים כבר שש שנים ,אך אנו
חשים שעדיין איננו מכירים מספיק האחד את השני".
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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באחד מימי השבוע טרחתי והגעתי למקום עבודתו .במשרדי החברה
בה הוא עבד הבחנתי באנשים רבים שעובדים מול מחשבים ,והיהודי

לפיכך החלטתי לעשות מעשה שיגרום לו להבין שזמן התפילה אינו
זמן שינה ואין זה ראוי להירדם בבית הכנסת.
כך יצא לי להבחין ביהודי מסוים שבכל ערב שבת היה נרדם בבית
הכנסת .השתדלתי להבין אותו ואת העייפות שהוא חש בליל שבת,
אבל יהודי זה ישן במשך זמן התפילה גם בבוקר יום השבת ,וגם
בשאר תפילות השבת הוא לא הקפיד להיות ערני ופעמים רבות
נרדם על מקומו בבית הכנסת.
בכל ערב שבת ,בזמן קבלת השבת בבית הכנסת ,אני מבחין במספר
יהודים שעל פי מראה פניהם ועל פי אופן הליכתם ניתן לראות שהם
עייפים מאד מעמל השבוע החולף .דבר זה ניכר עוד יותר במקומות
ובזמנים שבהם השבת נכנסת בשעה מאוחרת ,שאז נדמה שכל
מה שאנשים אלו רוצים הוא לעצום את עיניהם וללכת לישון .לבי
מתמלא רחמים על היהודים הללו שעמלים כל כך קשה לפרנסתם,
ואני מקווה בשבילם שהשבת הקדושה תמלא אותם במצברי כוחות
ורוח להמשך עמלם במשך השבוע.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

זמן לקב"ה

עלינו לחרוט על לוח לבנו כי זמננו בעולם הזה יקר ,וכל זמן שהנר
דולק – אפשר עוד לתקן ולבנות עולמות הרבה.

ןמז


צא ולמד מה רב ערכו של הזמן .אדם אחד יכול בתקופת זמן מסוימת
להקים מפעל חיים ,ואילו אדם אחר מסוגל לבטל את זמנו לריק
ולאבדון באותה תקופת זמן ממש!
למשמע דבריו סיפרתי לו" :שש שנים אחרי שהכרתי את אשתי
תחי' ,שבהן כמובן היינו נשואים – לאחר שש שנים היינו כבר הורים
לארבעה ילדים בלי עין הרע .ולעומת זאת אתה – אתה מרגיש
שאינך יכול להינשא לבחורה שלך משום שעדיין אינך מכיר אותה.
איך ייתכן הדבר?"

שהיה בעל הבית במקום – התרוצץ ממשרד למשרד ונראה עסוק
מאד.
כשהיהודי הבחין בי לפתע עומד ומביט בו ,הוא האט ממרוצתו
וקרא" :הו ,רבי דוד! מה שלומך? כבוד גדול נפל בחלקי שתבקר
אותי במקום העבודה שלי!"
"האם אתה יודע למה באתי לבקר אותך היום?" שאלתי.
היהודי חשב מעט ,אחר כך נענע בראשו לצדדים ואמר" :לא ,איני
יודע .מהי הסיבה לביקורו של הרב במשרדי?"

ןמז


טפחתי על שכמו של היהודי והשבתי לו" :באתי לקחת אותך ללמוד
תורה".
"עכשיו?! ללמוד תורה?!" התפלא היהודי ,והמשיך" :רבי דוד ,אני מאד
עסוק כעת ,עכשיו אין זה הזמן ללמוד תורה .ישנו זמן לעבוד ,ישנו
זמן ללמוד ,ישנו זמן לאכול וישנו זמן גם לישון" .כך אמר היהודי.
"האם היה לך זמן להתפלל הבוקר?" שאלתי.
"כן" ,השיב היהודי "הנחתי תפילין ,קראתי קריאת שמע".
שמחתי לשמוע שלפחות על המינימום הזה לא ויתר היהודי בבוקרו
של אותו יום .שיבחתי אותו על כך שוב ושוב ומתוך רגשי ידידות
יצאתי מהמקום.
בשבת בבית הכנסת שוב הבחנתי בו נרדם על מקומו ,לפיכך הערתי
אותו משנתו ושאלתי" :האם אתה רוצה לעבוד כעת?"
"לעבוד?!" שאל האיש בתמיהה" ,עכשיו שבת ,וכעת הזמן להיות פה
בבית הכנסת ולהתפלל".
מיד קפצתי על דבריו והוכחתי אותו" :אהה! תשמענה אוזניך מה
שפיך מדבר! אמנם אתה נמצא בבית הכנסת ,אבל אם אתה ישן אין
לכך כל ערך ,ואתה יכול ללכת לעבוד .כשהייתי במקום העבודה
שלך באמצע השבוע והצעתי לך ללכת ללמוד – אמרת לי "כעת זה
לא הזמן ללמוד ,כעת הזמן לעבוד" .עכשיו ,כשאתה בבית הכנסת
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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אך עלינו להתגבר עליו ועל תחבולותיו ,ולא להתייחס לדבריו
המפתים של היצר .כל דקה מיומו של היהודי צריכה להיות
מוקדשת לעבודת ה' יתברך במחשבה ,בדיבור או במעשה .ובאופן
זה ,גם השעות שמוקדשות לענייני הפרנסה ולקיום הגוף – תהיינה
קודש לה' ולתורתו.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

ןמז


לאחר מכן ,באותם זמנים שמוקדשים לעבודת ה' – היצר הרע מפריע
ליהודי לעבוד את בוראו על ידי שהוא מראה לו כמה הוא עייף ,או
שהוא מטריד אותו בדרכים אחרות :שיחת טלפון ,פגישה דחופה,
מחשבות זרות וכדו'.

זוהי דרכו של היצר הרע .בתחילה הוא מגדיר לאדם באופן מדויק
מהם הזמנים שבהם הוא ילמד תורה ,יתפלל ויקיים מצוות ,ולעומת
זאת מהם הזמנים שבהם הוא משוחרר כביכול מלעבוד את הבורא.

וצריך להתפלל – אני רואה שאתה ישן! כלומר ,גם עכשיו אין לך
זמן לקב"ה .מתי אם כן אתה מפנה זמן לעבודת ה'? הרי גם בזמן
העבודה וגם בזמן התפילה בבית הכנסת אין לך זמן פנוי לקב"ה?"

זרע של קיימא
ַוי ְָבר ְ
ֹ-הים ְּפר ּו ו ְּרב ּו ו ִּמ ְלא ּו ֶאת ָה ָארֶץ
ָהם ֱאל ִ
ֹאמר ל ֶ
ֹ-הים ַו ּי ֶ
ֶך א ָֹתם ֱאל ִ
ׂת ַעל ָה ָארֶץ
ׁש ַמיִם ו ְּבכָל ַח ּיָה ָהר ֶֹמ ֶש
ׁש ָה ו ְּרד ּו ִּב ְדגַת ַה ּיָם ו ְּבעוֹף ַה ָּ
ו ְִכ ְב ֻ
(בראשית א ,כח)
הפריה היא ההולדה ,והרביה היא ההגדלה ,ואע"פ שהיא ברכה כמו
שפירשנו גבי דגים ,סמכו חז"ל (יבמות סה) שהיא מצוה לבני אדם( .רד"ק)

ַוי ְָבר ְ
ָהם ְּפר ּו ו ְּרב ּו ו ִּמ ְלא ּו ֶאת ָה ָארץ
ֹאמר ל ֶ
ֹ-הים ֶאת נ ַֹח ו ְֶאת ָּבנָיו ַו ּי ֶ
ֶך ֱאל ִ
(שם ט ,א)
ֲקרָה ו ִּב ְב ֶה ְמ ֶּת ָך (דברים ז ,יד)
ָּברו ְּך ִּת ְהיֶה ִמ ּכָל ָה ַע ִּמים לֹא י ְִהיֶה ְב ָך ָע ָקר ַוע ָ
ובזה תהיה נכרת הברכה של לא יהיה בך עקר כשלא יהיה בישראל אדם
שאינו מוליד( .אור החיים)

'פרו'  -לשון פרי ,כלומר עשו פירות' .ורבו'  -אם לא אמר אלא פרו היה אחד
מוליד אחד ולא יותר ,ובא ורבו שאחד מוליד הרבה( .רש"י על בראשית א,
כב)

ראיתי בספרי (ברכה שנח) אין לך בכל השבטים שנתברך מבנים כאשר,
ואיני יודע כיצד .והנה רבותינו נתכוונו לפרש "ברוך מבנים" ,שיהיה מבורך
בבנים רבים שיוליד ,כמ"ש מבורכת ה' ארצו ממגד שמים מטל (דברים לג,

יג) ,ולכך אמרו שכל שאר השבטים ברך אותם בגבורה או בנחלתם ואשר
לבדו נתברך בבנים( ...רמב"ן דברים פרק לג)

אשרי מי שזוכה לזה  -ועל זה יתפלל כל חסיד עולמי עד ,שלא ימצא פסול
בזרעו וזרע זרעו עד עולם ,כי אין לו לאדם בעולמו אלא כשמניח בנים הגונים.
זהו ענין כשבירך יעקב את בני יוסף כתיב 'ויברך את יוסף' ,כי ברכת הבנים
ומעלתן היא ברכת יוסף .וזה רמז 'ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו',
כלומר ,אם תוליד עוד בנים ויהיו הגונים כמו אלו ,וזהו 'אחריהם' שילכו אחר
מדותיהם' ,לך יהיו' ,למי כל חמדה הלא לך .כי אשרי לאב המניח בנים הגונים
זרע כשר( .של"ה פרשת ויחי)

אישה שאינה יכולה להתעבר תביט על הסכין של המילה בעוד הדם על
הסכין ויועיל לה( .ספר המידות)

זרע של קיימא
ברכתו המופלאה של אבא זיע"א
כ"ק אבא זיע"א התארח באחת השנים בביתו של הרב כנפו הי"ו
במרוקו ,ואני התלוויתי אליו לביקורו .בזמן ששהינו במקום הגיעה
לבית בסתר כלתו של שר חשוב ממשפחת בית המלוכה במרוקו,
וביקשה לקבל את ברכתו של אבא לזרע של קיימא ,מאחר וכבר
חלפו עשר שנים מאז נישואיה והיא עדיין לא נפקדה בילדים.

לש ערז
אמייק

עוד הוסיפה האישה ואמרה לאבא שאם היא לא תזכה להוליד
לבעלה בנים – הוא יגרש אותה ממנו ,או שיכניס לביתו נשים נוספות,
שכן החוק במרוקו מתיר לגבר בעל יכולות להתחתן עם נשים רבות
כפי שירצה.
לשמע בקשתה שאל אותה אבא" :האם את מאמינה שיש בורא
לעולם?" והאישה השיבה בחיוב .אחר כך שאל אותה אבא האם
תסכים לעשות כל מה שיאמר לה לעשות ,והאישה השיבה שוב
בחיוב.
פנה אבא לבעל הבית וביקש ממנו שמתוך כוסות השמן שבהן הוא
מדליק נרות לכבוד נשמות הצדיקים ,שיביא לו את הכוס של רבי
חיים פינטו זיע"א.
בעל הבית עשה כפי שאבא ביקש ,והביא את הכוס המבוקשת
כשהיא מלוכלכת מאד משמן שחור ושרוף .לקח אבא את הכוס,
הגיש אותה לפני האישה ואמר לה שתשתה את מה שיש בכוס.
בתחילה האישה פחדה לשתות את מה שהיה בכוס מחמת הלכלוך,
והרימה את עיניה כלפינו כאומרת 'איך אשתה דבר כזה?' ,אך אני
זירזתי אותה" :אם את רוצה לקבל את הברכה של אבא ,עשי מה
שאמר לך .כעת זוהי עת רצון לברך אותך שתזכי להביא ילדים
לעולם".
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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במהלך השנים הוסיפה ברכתו של אבא להתקיים במלואה ולאישה
נולדו שלושה ילדים כמובטח ,שני בנים ובת אחת.

מובן שהצטרפתי ,וכך צעדנו יחד בדרכנו לחזות בנס הגדול שארע
בזכות אבא זיע"א .כשהגענו למקום אמר לי בעלה של האישה" :דע
לך שהבן הזה הוא שלכם ובזכותכם ,כיון שכבר עלה בדעתי לגרש
את אשתי לאחר שנים כה רבות שבהן לא היו לנו ילדים .אנא ,בקש
מהצדיק שגם המשך הבטחתו יתקיים ויהיו לנו ילדים נוספים".
אדון כנפו הוסיף שאמנם גם הישמעאלים עורכים לביניהם ברית
מילה ,אך הוא אינו בדרכו להשתתף ח"ו בברית המילה של התינוק,
אלא הוא הולך יחד עם אחיו ועם עוד כמה יהודים לאחל להורי
התינוק מזל טוב ,והציע לי להצטרף אליו.
בבואי למרוקו החלטתי להפתיע את מר כנפו ובאתי לבקרו בביתו.
כשהגעתי לביתו היה הרב כנפו בדיוק בדרך לצאת מן הבית
וכשהבחין בי כמעט שהתעלף ,וסיפר שממש ברגעים אלו הוא הולך
לאחל מזל טוב לאותה אישה ממשפחת המלוכה ששנה קודם לכן
ביקשה ברכה מאבא וכעת נולד לה בן.
כעבור שנה חשתי לפתע רצון עז לטוס למרוקו להתפלל על קברי
אבות אבותיי הקדושים .וממחשבה למעשה ,רכשתי כרטיס טיסה
ונסעתי למרוקו.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לאחר שסיימנו את ביקורנו במרוקו שב אבא לביתו שבארץ ישראל,
ואני שבתי לישיבה בצרפת.

לש ערז
אמייק

האישה התרגשה לשמע הברכה וההבטחה המפורשת ,ויצאה מהבית
שמחה וטובת לב ,מלאת בטחון בברכת הצדיק.
ואבא ברך אותה" :בעזרת ה' יתברך ,בזכות אבותיי הקדושים זיע"א
לשנה הבאה את חובקת בן! יהיו לך בסך הכל שלושה ילדים ,ובעלך
יהיה מרוצה מכך מאד".

האישה השתכנעה מדבריי ,ומתוך אמונת צדיקים גדולה אחזה בידה
את הכוס ושתתה כל מה שהיה בה!

אין זאת כי אם כוחם של הצדיקים אשר ממליכים עליהם את הקב"ה
בכל מעשיהם ,ועל כן הקב"ה נותן להם שלטון וכוח לשנות את
הבריאה ותולדותיה.

ח"י תחת חיים
בדידי הווה עובדא באישה שלא זכתה להיפקד בזרע של קיימא,
והרופאים הגדולים שאליהם היא פנתה הודיעו לה באופן סופי שלפי
תוצאות הבדיקות הרבות שערכה ולאחר כל הטיפולים שנעשו
בגופה – הם בטוחים באופן מוחלט שהגוף שלה עקר והיא לעולם
לא תזכה להביא לעולם ילד משל עצמה!

לש ערז
אמייק

האישה שלא הייתה מסוגלת לקבל את הבשורה המרה שבישרו לה
הרופאים ,לא הסכימה להכיר בכך ולמרות דבריהם האמינה בקב"ה
שהוא כל יכול והגיעה אליי פעם אחר פעם בבקשה שאתפלל עליה
ואברך אותה שתזכה להביא ילדים לעולם.
כדי שלא לצער את האישה הכאובה ,הייתי מברך אותה שתזכה
לפרי בטן ,אולם הוספתי ואמרתי לה שלא תיתלה תקוות מרובות
בברכה זו ,כיון שמדרך הטבע אין לה כל אפשרות ללדת ילדים,
וחבל שתתעצב על לבה ותבקש שוב ושוב לזכות להיפקד בזרע של
קיימא.
יום אחד הופיעה אצלי האישה וסיפרה לי שהיא חשה בתחושה
פנימית שהיא בהריון .בתחילה לא התייחסתי לדבריה ברצינות ,שכן
ידעתי שהיא עקרה ואין לה כל אפשרות להיות בהריון .אך לאחר
רגעים ספורים חזרתי בי ממחשבה זו ואמרתי לה שאדרבה ,תלך
לרופא לבדוק האם תחושתה הפנימית נכונה.
לתדהמת כולם – רצונה הגדול להביא לעולם ילד משלה הפך
למציאות קיימת .לא זו בלבד שהאישה זכתה להיפקד – אלא היה זה
הריון כפול! ולאחר תשעה חודשים היא ילדה בשעה טובה תאומים
– בן ובת.
בלילה שקדם לברית המילה חלם בעלה ,אבי התאומים ,שנגנבו
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.

402

אחד מתלמידיי ,ר' שמעון אלזס הי"ו היה נשוי שנים רבות ולא זכה
כלל להיפקד בפרי בטן .מידי שנה הקפיד תלמידי לעלות לקבר
זקני הקדוש רבי חיים פינטו זיע"א ,ושם היה בוכה בדמעות שליש
ומתחנן לקב"ה שיזכה אותו בזרע של קיימא בזכותו של הצדיק
הטמון במקום.

זכות תפילת הרבים

רבי משה אהרון יאשיהו שליט"א בנו של הרב במסירת שיעור

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לש ערז
אמייק

כשנגנבו ממנו שמונה עשר אלף היורו – הרי זה כאילו בטלו ממנו
החיים כיון שהפך לעני ,אך הקב"ה ברחמיו הרבים הקדים רפואה
למכה והחזיר לו פעמיים חיים בשני ילדיו התאומים שנולדו לו
באופן ניסי לגמרי.

כששיתף אותי בכך חשבתי לעצמי שהרי המספר שמונה עשרה
רומז למילה 'חי' ,לעומת זאת מובא בדברי חז"ל ש'עני חשוב כמת'.
ממנו שמונה עשר אלף יורו .ומחלום למציאות – ביום הברית נגנב
ממנו בדיוק סכום כסף זה.

באחת ההילולות הייתה התעוררות גדולה בקרב כל באי ההילולא וכל
המשתתפים כולם הצטרפו אליו בתפילתו על ציון הצדיק והעתירו
בעדו שיזכה לחבוק ילד בריא ושלם.
באותו יום ,כ"ו באלול זכו הוא ואשתו להיפקד בזרע של קיימא.
זכות הציבור הקדוש שהתגייס למערכה ולתפילה ,וזכות הצדיק
הטמון במקום – הם שעוררו רחמי שמים וגרמו שהוא ואשתו יזכו
לחבוק ילד.

לש ערז
אמייק

נולדתי בזכות הברכה
באחד הימים כאשר שהיתי במיאמי שבארצות הברית באה לפניי
אישה מבוגרת תושבת המקום שהתרגשה לשמוע שאני נכדו של
הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א וסיפרה שכל חייה ניתנו לה במתנה
בזכות ברכתו של סבי הקדוש .וכך היו דבריה:
"לפני שנים רבות בא אבי לפני סבך הקדוש זיע"א ובכה בכי מר
שבניו נפטרים בגיל צעיר .באותו הזמן אמי הייתה שוב בהריון,
והייתה דאגה גדולה שמא התינוק שייוולד ימות גם הוא .על כן אבי
ביקש את ברכתו של סבך הצדיק לישועה ,ואת הבטחתו הטהורה
שהוולד שייוולד לו כעת יזכה לחיים טובים וארוכים.
סבך הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א חש את צערו העמוק של אבי
והבטיח שביום שאמי תלד ,הוא יבוא לברך את היולדת ואת הרך
הנולד לחיים ארוכים ולשלום.
אבי התפלא מאד כששמע את ההבטחה הזו מפיו של הצדיק ,כיון
שאמי הייתה אז רק בחודש השני להריונה ,ועמדו לפניה עוד שבעה
חודשים תמימים עד הלידה ,ואיך ייתכן שהרב מתחייב לבוא לברך
אותה כאשר יש עוד זמן רב עד לקיום ההבטחה?
אך הצדיק הרגיע אותו ואמר לו שהוא יכול להיות סמוך ובטוח
שביום הלידה הוא יתייצב בביתם בעזרתו יתברך ,ויברך את האם
ואת התינוק.
ובאמת ,לאחר מספר חודשים ,הצדיק קם ביום בהיר ,פנה לבית
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כששמעתי ממנו את סיפור הדברים נזכרתי בפרטי אותו מעשה

עוד הוסיף היהודי הנרגש ואמר" :אחי קיבל על עצמו את דברי הרב
באמונה תמימה והתחזק מאד בקיום המצוות .וברכתו של הרב
התקיימה בו והוא זכה לא רק לילד אחד ,אלא לשלושה ילדים כן
ירבו!!!"

השבתי בחיוב .והשואל סיפר שאחד הרבנים האחרונים לבית פינטו,
ואין הוא זוכר את שמו ,ברך את אחיו שאם יקפיד על קיום מצוות
התורה – הוא יזכה להביא ילדים לעולם.
"האם כבוד הרב שייך למשפחת פינטו הידועה?" נשאלתי באחד
הימים.

לא אחד ,כי אם שלושה!

אין ספק שהדאגה לכלל ישראל והסייעתא דשמיא המיוחדת
שהצדיק זכה לה היו מכוח הדבר שסבי הקדוש זיע"א ביטל מעליו
את כל הגשמיות והחומריות עד שהוא התקדש והתעלה למדרגה
גבוהה זו שראה למרחוק מה עתיד להתרחש ,והיה בטוח שהקב"ה
יעשה את רצונו ויקיים את הבטחתו.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לש ערז
אמייק

לימוד עצום למדתי ממעשה זה על גדלותו של סבי הקדוש זיע"א
שדאגתו לפרט הייתה אמיתית ועצומה כל כך ,עד שהוא היה יכול
להבטיח בלב שלם שביום הלידה הוא יבוא לברך את היולדת ואת
הרך הנולד ,למרות שהדבר נועד להתרחש זמן רב לאחר מכן .ומן
השמים סייעו בידו להופיע בבית היולדת בדיוק בזמן הלידה.
"ובכן" ,סיימה האישה במיאמי את סיפורה" ,אותה תינוקת שנולדה
בזמן הברכה זו אני .נולדתי בזכות ברכתו של סבך הצדיק רבי חיים
פינטו זיע"א ובזכותו אני זוכה לאריכות ימים".
הוריי וביקש להיכנס אצל היולדת ולברך אותה .באותם רגעים ממש
אמי ישבה על המשבר ,והצדיק זיע"א נכנס וברך אותה ואת התינוק
לחיים טובים וארוכים".

שארע עימי ,והבטחתי ליהודי שעומד לפניי שאני אעביר את סיפורו
של אחיו לרב פינטו שברך אותו.
מובן שלא עלה בדעתי להחזיק טובה לעצמי ,שהרי קיום הברכה
נעשה בזכות כך שהאב קיבל על עצמו עול תורה ומצוות ובזכות
אמונתו התמימה בזכויותיהם ובכוחותיהם העצומים של אבותיי
הקדושים זיע"א.

לש ערז
אמייק

אבא אינו מתנתק מבניו
באחת השנים הגיעו לפניי בעל ואישה .הבעל סיפר על צערם
המשותף שכבר שנים רבות הם נשואים וטרם זכו להיפקד בזרע
של קיימא ,וביקש שאתפלל עליהם ואברך אותם שיזכו לחבוק ילד
משלהם.
"האם אתם שומרים תורה ומצוות?" שאלתי ,והיהודי השיב" :לא,
איננו שומרים תורה ומצוות" ,והוסיף "האם הרב יכול להתחייב בפנינו
שנזכה לילדים אם נשמור מצוות?"
"לא ,איני יכול להתחייב לדבר" השבתי" .אולם אני בטוח שמאמץ
זה מצידכם ,יעשה רושם גדול בשמים ויעניק לכם סייעתא דשמיא
מרובה".
כיון שהבחנתי בפתח צר שנפתח בלבם ,הוספתי משל" :אדם שעבר
עבירת תנועה ונתפס 'על חם' ,האם יעזרו לו טענותיו שהוא לא עבר
את אותה עבירה? מובן שלא .כיון שהמצלמה שנמצאת בכביש כבר
צילמה את מעשיו בזמן אמת ,ובהצגת התמונה בפני השופט – ניתן
יהיה להוכיח את עבירתו באופן הפשוט ביותר .נוסף על כך ,כאשר
עבירת התנועה שעשה תוקרן בבית המשפט לעיני כולם – מבוכתו
תהיה גדולה מאד ,כיון שכולם ידעו שבנוסף לעבירה שעשה הוא גם
שיקר לבית המשפט כשאמר שלא עשה זאת".
לאחר מכן עברתי לנמשל הפשוט" :כך יהיה בעולם הבא כשיערכו
לאדם לאחר מותו דין וחשבון על כל מעשיו בעולם הזה .וכאשר
האדם ינסה להינצל מגזר הדין על עבירותיו מתוך כך שיגיד שהוא
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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"אם כן" ,תמהתי בפניו "אם כספך שייך כולו לקב"ה ,איך אתה מבקש
לרצות אותו בכסף ששייך לו ממילא? הרי ברור לכל שדבר זה לא
ייתכן .כמו שלא תיתן מתנה לאדם – חפץ ששייך לו מלכתחילה".
"כספי שייך לה'" השיב היהודי מיד.

"למי לדעתך שייך כל כספך?" השבתי לו בשאלה.

בעלה לעומתה ,התחיל להתעורר מעט מהדברים ששמע ,ופנה אליי
ושאל" :האם אני יכול להתחייב לתת צדקה לעניים ,ובזכות מצוה זו
נזכה להיפקד?"
הצטערתי לשמוע את דבריה והסברתי לה שכאשר הם אינם מקיימים
את רצונו של ה' יתברך ,אין לברכה שלי על מה לחול ,ולפיכך אין לי
מה לברכם.

"הרב ,אני אינני מעוניינת לקבל על עצמי את כל המצוות ,באתי הנה
רק כדי לבקש שתברך אותנו בזרע חי וקיים".
האישה ,ששתקה עד עתה ,פצתה סוף סוף את פיה ולמרות כל מה
שאמרתי אמרה:

לאחר שנותינו בעולם הזה ,כשנגיע לעולם הבא נראה שיהודי שפגם
בקיום המצוות בעולם הזה סופו לעמוד לפני הקב"ה קטוע איברים
כנגד כל מצוה שפגם בה ,שקשורה לאיבר בגוף האדם".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לש ערז
אמייק

לאחר מכן המשכתי" :בתורה הקדושה ישנן תרי"ג מצוות כנגד רמ"ח
איברים ושס"ה גידים באדם .כל מצוה מכוונת כנגד איבר מסוים,
ולכן יהודי שכואבת לו הרגל ,לדוגמא – צריך לעשות חשבון נפש
האם הוא פגם במצוה שקשורה ברגל ,כי בגלל פגם זה נשלחו לו
הכאבים ברגלו .וכך הדבר בכל קושי וכאב שקיים לאדם – עליו
לפשפש במעשיו ולחשוב מדוע באו עליו קשיים אלו.

כיון שראיתי שכל אותה העת בני הזוג הקשיבו לדבריי בקבלה גדולה
– שתקתי מעט ,ונתתי להם זמן לעכל את הדברים.

לא עבר אותן – יבואו התמונות וסרט הצילום שצולמו בעולם הזה
ויעידו על העבירות שהאדם עשה .כפי שידועים דברי חז"ל 'דע מה
למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים'"
(אבות ב ,א).

כשראה היהודי שאין לו מה להשיב ,הוא ביקש לשאול שאלה
אחרונה" :למה הקב"ה עשה לי זאת?"
על כך השבתי לו בנחת" :הקב"ה נתן לך מתנות רבות ,ובתוכן בריאות,
פרנסה ,אישה טובה ועוד כהנה וכהנה .ואילו אתה ,מה השבת לו
בתמורה? האם טרחת להודות לו על כך?! בנוסף ,בזה שאינך מקיים
את מצוותיו – אתה מנתק את הקשר שיש בינך לבין בוראך.
אבל הקב"ה מצידו אינו מנתק את הקשר איתך! משום שאבא
לעולם אינו מתנתק מבנו ,למרות שהוא פושע כנגדו .וכדי להשאיר
פתח פתוח להידבר עימך הקב"ה מונע ממך ילדים ,כדי שתתעורר
לשאול – למה לא זכיתי להיפקד בילדים? ומתוך קושי זה תשוב
בחזרה לאביך שבשמים" .כך עניתי ליהודי הכאוב.

לש ערז
אמייק

עצם הדבר שהקב"ה משאיר אותנו חיים ,למרות שסרנו מהדרך
ופשענו כנגדו – חסד זה מהווה עבורנו הוכחה ברורה לכך שאנו בנים
של הקב"ה והוא אוהב אותנו אהבה עזה .וכשהקב"ה מייסר אותנו
מידי פעם – הוא מבקש לאותת לנו עד כמה הוא רוצה לחדש את
הקשר בינינו ,ועד כמה הוא חפץ שנשוב אליו בתשובה.
בזאת נסתיימה שיחתי עם בני הזוג .איני יודע מה עלה בגורלם ,אולם
חזקה על כל יהודי שנמצא במבוכה שלבסוף יחזור לאביו שבשמים
כילד השב לבית הוריו.

מגלגלין זכות על ידי זכאי
לעיתים ,כאשר אני שומע שיהודי זוכה לשוב בתשובה שלימה בזכות
הברכות שלי שנאמרות מעומק הלב בזכות אבותיי הקדושים זיע"א
– שמחה עצומה ממלאה את לבי שהנה ,יהודי נוסף זכה להכיר את
בוראו ולשוב לחיק התורה והמצוות.
כאשר הייתי באנגליה אצל בעל הבית שלי אדון עבאדי הי"ו ,בא
לפניי יהודי רפורמי וביקש ברכה לבנים זכרים.
"כיצד אוכל לברך אותך כשאינך מאמין בתורת משה?" שאלתי אותו,
והמשכתי" :אני מוכן לברך אותך בזכות אבותיי זיע"א בתנאי שתקבל
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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פעמים רבות הקב"ה מזמן לידי לשוחח עם נשים שמבקשות להפסיק
את הריונן ולהפיל את פרי בטנן ר"ל מסיבות שונות ומשונות ,ואת

זה הקטן גדול יהיה

על ידי החזרה בתשובה האדם מונע מעצמו ייסורים רבים ומכאובים,
ומביא על עצמו רק שפע טובה וברכה .לפיכך לאחר שהיהודי זכה
לשוב בתשובה – הוסרו מעליו הדינים הקשים ועוד זכה שגלגלו על
ידו זכות ,ובזכותו אישה נוספת נפקדה בבן זכר ,זרע חי וקיים.

הרי לנו שעיקר ישועת ה' באה להם בזכות הסכמת היהודי לשוב
בתשובה ובזכות קבלת עול מצוות .בזכות מעשיו הקב"ה שמע את
תפילתי וזכויות הצדיקים הקדושים עמדו לשניהם שיזכו להוליד
בנים.

לאחר שנה כשביקרתי שוב באנגליה נתבשרתי בבשורות הטובות
ששני היהודים שהיו אצלי שנה קודם לכן – הרפורמי לשעבר,
והאישה העקרה – שניהם זכו להיפקד בבן זכר באותו שבוע וביקשו
שאבוא לשמש כסנדק בבריתות המילה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לאחר מכן נתתי בידה את הספר "זוכר הברית" להגאון הבן איש חי
זיע"א ,ובעוד הספר בידה אמרתי לה" :לשנה הבאה בעזרת ה' את
יולדת בן זכר בזכות רבי חיים פינטו הקדוש זיע"א ובזכות הבן איש
חי זיע"א .כשתבואי לבשר לי את הבשורות הטובות תחזירי לי את
הספר שבידך".

לש ערז
אמייק

הרמתי ידיי כלפי מעלה ואמרתי" :ריבונו של עולם ,יהי רצון מלפניך
שבזכות היהודי שזה עתה קיבל על עצמו הנחת תפילין ושמירת
שבת תזכה גם האישה הזו לבן זכר".

היהודי יצא מחדרי ואחריו נכנסה אישה שסיפרה בצער רב שכבר
שנים רבות היא מצפה לפרי בטן ,ועד היום טרם נפקדה.
על עצמך להניח תפילין ולשמור שבת" .היהודי הסכים ,ואני ברכתי
אותו בכל לבי שיזכה לזרע חי וקיים.

כולן אני מנסה לשכנע באיסור החמור שברצח העובר בכל שלב של
העיבור ,כמובן כשאין בדבר סכנת פיקוח נפש ל"ע.
לא פעם נשים אלו באות בשלב מאד מוקדם של ההריון ,ומנסות
לטעון באוזניי שהעובר כעת הוא קטן מאד ,כמו גרגר ,ועדיין אינו
בריה של ממש ,ולכן לפי דעתן אין כל איסור בהפלה בשלב זה.
אך אני משיב להן על טענה זו ש'זה הקטן גדול יהיה' ,וגם הן היו לפני
עשרות שנים באותו מצב קטנות ואפסיות ,ולאחר תשעה חודשים
נולדו לאמותיהן מושלמות בגופן.

לש ערז
אמייק

רק אחרי הסברים ארוכים ושכנועים רבים שעובר קטן זה עתיד
לגדול ולהיות בן או בת מוצלחים כמוהן ,מצליחות אותן נשים להבין
את מעשה הרצח שבהפלת העובר ,שלמרות היותו קטן ופעוט ,הרי
הוא בעל ערך גדול מאד.
אישה שמפילה את עוברה בכל שלב ,וכן כל המסייע לאותה הפלה
– גדול עוונם מנשוא ונחשב כאילו רצחו אדם מישראל! הקב"ה
ברחמיו הגדולים יחמול וירחם על אותם שחטאו בחטא נורא זה,
ויחזירם בתשובה שלימה אכי"ר.

נוכח פני ה'
באחד הימים באה לפניי אישה ובבכי מר אמרה שעדיין לא זכתה
לילדים משל עצמה .אותה אישה טענה כלפיי ושאלה" :מדוע
לחברתי ,לשכנתי ,לבת דודתי ולאחותי – לכולן סביבי יש ילדים ,ורק
לי אין?"
הצטערתי מאד בצערה ,אך לא יכולתי לעזור לה הרבה ,שהרי מפתח
של ילדים נתון בידיו של הקב"ה בלבד.
במשך כל זמן השיחה ,כשביקשתי לעודד ולחזק אותה – חשתי
שהיא פונה אליי בתביעה כאילו אני האשם בכך שאין לה ילדים
וכאילו אני הגורם המעכב של חייה .כך דפקה על השולחן במשרד
ולא הניחה לי להשיב לה על טענותיה ,וכמה שניסיתי להסביר לה
שאיננו יודעים חשבונות שמים – האישה לא קיבלה את דבריי.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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"ולמי אתם רוצים שיהיה דומה?" זה אומר "לי" וזו אומרת "לי".
הוא אומר "כהה" והיא אומרת "בהיר".

אחר כך שאלתי אותם" :האם אתם מעוניינים שהתינוק יהיה בהיר
או כהה?"

בני הזוג חשבו מעט ,ולאחר מכן הבעל השיב "בן" ,והאישה השיבה
"בת" ,ואני הכרעתי" :נו טוב ,שיהיה גם בן וגם בת".

"מה אתם מעדיפים שיהיה לכם בראשונה בן או בת?" שאלתי.
למשמע רצונם חייכתי לעצמי ופתחתי עימם בדו שיח מעניין:

ארע עימי ובאו לפניי בני זוג צעירים ורעננים שניכר על לבושם שהם
חיים טוב ומעודכנים באופנה העכשווית .בפנותם אליי אמרו בני הזוג
שהם מעוניינים בילד בעוד תקופה מסוימת.

מחיר ההזמנה

כל יהודי שנמצא בצרה – כשיפנה לקב"ה באופן בו הוא פונה לאביו
מתוך עקשנות גדולה ודבקות במטרה – הקב"ה יחוש בקרבתו אליו
ובאמונתו התמימה בו ויפעל בעבורו אך טוב".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לכי עם הטענות שיש לך לריבונו של עולם ,ותגידי לו אותן! ובעזרת
ה' ,עוד תראי שתזכי במהרה לפרי בטן".

לש ערז
אמייק

האישה שלא ציפתה לתגובה שכזו השתתקה בבת אחת והקשיבה
להמשך דבריי" :באופן שאת פונה אליי ובצורה שאת תובעת ממני
את רצונך האישי ,את מתנהגת כמו בת שתובעת מאביה ועומדת
על רצונה בעקשנות רבה עד שאביה יתרצה לתת לה את מה שהיא
מבקשת .ולמעשה בצורה זו את מוכיחה שיש לנו אבא בשמים.
שקט השתרר.
לבסוף החלטתי לעשות שינוי חד בשיחה ,ואמרתי לה – "גברת ,אני
מאושר ממך!"

כל אותו הזמן רשמתי ברצינות רבה את כל בקשותיהם על דף שהיה
מונח לפניי ,כאילו מילאתי טופס הזמנה למוצר מסוים שברצונם
להזמין.
"ובאיזה יום אתם רוצים שייוולד?" והם השיבו יחד" :ביום שלישי,
שיהיה ברית מילה בזמן טוב".
הנהנתי בראשי ,ורשמתי את דבריהם לפניי ,כשהם שמחים ומאושרים
שכל בקשותיהם מתקבלות ללא ערעור.

לש ערז
אמייק

כשסיימו לפרט את כל העדפותיהם הושטתי להם את הדף שעליו
רשמתי את הדברים ואמרתי" :הנה טופס ההזמנה של הילד שהזמנתם
משמים ,כעת עליכם לחתום עליו" ,והם חתמו.
כשקמו לצאת קראתי להם" :רגע רגע ,ומה עם תשלום? כזו הזמנה
יפה בחינם? בלי לשמור טהרה? בלי להניח תפילין? בלי לשמור
שבת?"
ואחר כך המשכתי" :כפי שאני רואה אתכם אתם נראים לי מוצלחים
וטובים ,ולפיכך הקב"ה יכול לבוא אליכם בתביעה גדולה שיכולתם
להיות צדיקים וגאונים ,אבל לא ניצלתם כראוי את אותם מתנות
וכוחות שהוא נתן לכם לעבודתו יתברך ,ובנוסף אתם עוד באים
ומבקשים ילד על פי דרישותיכם והעדפותיכם השונות.
כמו שלכל מוצר שרוכשים יש מחיר ,כך גם הקב"ה דורש מכם ללכת
בדרך התורה ולקיים את המצוות .לאחר שתסדירו את התשלום הזה
מצידכם – הקב"ה יוכל לספק לכם את בקשתכם בזכות ולא בחסד".
כך אמרתי לבני הזוג שלפניי.
בני הזוג היו המומים למשמע דבריי הנוקבים ,ואם לא הייתי ממחיש
להם את הדבר באופן זה ,בודאי היו יוצאים מחדרי רק עם ברכה,
בלי לשפר את מעשיהם .אך כאשר הדבר נעשה להם מוחשי וברור
– הם הבינו שלא יוכלו רק לדרוש מהקב"ה טובות ,מבלי להיענות
לדרישות שלו מהם ,ולפיכך זכו להיטיב את דרכם.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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עד שצלצלתי אליך כדי לשאול לדעתך ,ואתה שאלת אותי' :מהו

"כיון שמדובר בצעד חריג ומשמעותי פניתי לשאול דעת תורה בעניין
אצל כמה רבנים ,אולם כל הרבנים שאותם שאלתי חששו לקחת
אחריות על הדבר ולא ידעו מה להשיב לי.

והמשיכה" :אבל שמחה זו לא הייתה שלימה .כיון שלפני כן נטלתי
תרופות חזקות מאד ,וכשנתגלה בגופי ההריון היה חשש גדול שמא
העובר יצא פגום ,ולכן הרופאים יעצו לי להפילו.
"לאחר תקופה נתגלה בבטני ממצא מחשיד והרופאים חששו
שמדובר בגידול סרטני ל"ע .אך לאחר בדיקות שונות וטיפולים
חזקים התברר לכולם למרבה השמחה כי מדובר בתחילתו של
הריון!" כך סיפרה האישה.
"לפני שנה באתי אליך" החלה האישה בסיפורה האישי "וביקשתי
לקבל את ברכתך לזרע חי וקיים כיון ששנים רבות לא זכיתי להביא
ילדים לעולם .אמרת לי שעליי להקפיד על שמירת טהרת המשפחה
ועל עוד כמה מצוות ,ואני שמעתי לדבריך ועשיתי כל מה שאמרת
לי.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

מסיבה זו חשבתי שלכך התכוונה האישה שלפניי ,אך לא זכרתי
שהיא שהייתה אצלי בעבר וביקשה להפיל ,ולכן ביקשתי ממנה
שתפרט למה היא מתכוונת בדבריה שהבן הזה שייך לי.

לש ערז
אמייק

פעמים רבות קורה שנשים מבקשות להפיל את העובר שבבטנן ללא
כל סיבה רפואית מוצדקת ואני איני מתיר להן את הדבר בשום אופן
כיון שמדובר ברצח ממש ,וגם כאשר אני יודע שהעובר נוצר מתוך
עבירה – עדיין איני מתיר להפילו כלל ,שכן זהו רצח .לעיתים ,לאחר
שאותם תינוקות נולדים במזל טוב ,באות אליי האימהות יחד איתם
וקובעות" :רבי דוד ,הילד הזה שלך!"
בהיותי במקסיקו באחת השנים ,באה לפניי אישה עם בנה הקטן.
היא הניחה את הפעוט על השולחן לפניי ואמרה" :רבי דוד ,הילד
הזה הוא שלך!"

בזכותה של אמונה

רצונך האישי לגבי כל העניין ,מהי דעתך?' ואני השבתי לך שכיון
שחיכיתי כל כך הרבה שנים להיכנס להריון אין לי שום רצון לעצור
אותו בשלב הזה ,והוספתי שאני מאמינה באמונה שלימה שבורא
העולם יקיים לי את הילד הזה לחיים ולשלום .כך אמרתי לרב .והרב
יעץ לי שלא להפיל את העובר ולהמשיך להאמין בקב"ה שהוא כל
יכול .בעצתך ,לא הפלתי את העובר והנה הוא לפניך חי בריא ונושם!"
כך סיפרה האישה.
אין ספק בדבר שאמונתה האיתנה של האישה בבורא העולם שיחיה
את עוברה ויקיים אותו לחיים ולשלום – היא זו שזיכתה אותה במתנת
שמים ,בילד חי בריא ונושם למרות תחזיות הרופאים שקבעו שהילד
יצא פגוע.

לש ערז
אמייק

סיבה לשמחה
באה לפניי אישה כשהיא בוכה ונאנחת על מר גורלה .היא סיפרה
שלאחר שנים רבות בהן הייתה עקרה – היא נפקדה סוף סוף בפרי
בטן .אולם לאחר מספר שבועות נוצרה בעיה כלשהי במהלך ההריון
ולגודל כאבה העובר מת וההריון נפסק.
כששמעתי את סיפורה הכואב אמרתי לה" :לכי כעת וערכי סעודה
גדולה לכל הלומדים בבית המדרש ,ותני שבח לבורא עולמים".
האישה הביטה בי בתדהמה וחשבה שאולי לא הבנתי אותה נכון,
והסבירה שוב" :כבוד הרב ,העובר מת .ואני נשארתי ללא ילדים".
כיון שכך הסברתי את עצמי" :עד עכשיו חשבת שאין לך בכלל
אפשרות להרות וללדת .אך כעת ,לאחר שנוצר בגופך תהליך של
הריון ,למרות שהוא לא החזיק מעמד ומסיבות שונות נפסק – בכל
זאת יצא מכך דבר טוב שאת יודעת שבאפשרותך להביא ילדים
לעולם .וידיעה זו היא סיבה גדולה לשמחה".
האישה קיבלה את דבריי ,ומתוך הסתכלות בחצי הכוס המלאה של
חייה – ערכה סעודה של שמחה והודתה לה' על חסדו שגמל עימה.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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"האם אתה חושב שהתודה מגיעה לי?" שאלתי אותו "הרי עליך
להודות לבורא העולם שמפתח החיים בידו ,והוא זה שהעניק לי את
הכוח לברך אותך שתזכה בילד .כעת ,אם ברצונך להודות לקב"ה –
עליך לקבל על עצמך להניח תפילין בכל יום ,ועל ידי קיום מצוה זו
תכיר תודה לקב"ה שגמל איתך טובה גדולה וזיכה אותך בילד".
"אם אינך מאמין בה' ,מדוע באת אליי?" שאלתי אותו ,והוא השיב:
"בפעם הראשונה באתי בגלל שהחבר שלי שכנע אותי ואמר לי שאם
לא ארוויח מכך – בטח לא אפסיד .וכעת באתי הנה שוב כדי להודות
לרב על הברכה".
כששמעתי את הבשורה הטובה שאלתי את הבעל" :האם אתה נוהג
להניח תפילין מידי יום?" והוא השיב" :אני יהודי ,אבל אינני מאמין
בה'".

כעבור שנה באו בני הזוג הראשון לבשר לי שבחסדי ה' הם זכו לפרי
בטן ,וכעבור זמן מה הגיעו גם בני הזוג השני לבשר על ישועתם
הפרטית שבקרוב ממש יזכו לחבוק בן בעזרת ה'.
בני הזוג השני בשונה מהזוג הראשון – לא היו שומרי תורה ומצוות
ואפילו לא האמינו בה' ,אבל הסכימו לבוא לקבל ברכה כיון שחבריהם
שכנעו אותם שכדאי להם לנסות את הדבר שאם לא יועיל – בטח לא
יזיק והם לא יפסידו מכך .ברכתי גם אותם בחום שיזכו במהרה לזרע
חי וקיים ,והם יצאו לדרכם.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לש ערז
אמייק

באחד הימים באו לפניי בני זוג שומרי תורה ומצוות ששנים ארוכות
לא נפקדו בפרי בטן וביקשו שאברך אותם שיזכו לזרע של קיימא.
לאחר שברכתי אותם בחום בני הזוג פנו לצאת מחדרי ,ורגע לפני
שהדלת נסגרה מאחוריהם הם הוסיפו ואמרו שהביאו איתם זוג נוסף
שאין להם ילדים וגם הם מחכים כבר שנים לחבוק ילד.

מדין הכרת הטוב

בחסדי שמים הקב"ה שמע לתחינותיה וזיכה אותה בשישה ילדים
בריאים ושלמים כן ירבו.

היהודי ,שלבו היה פתוח לדבריי והיה נוח להשתנות ,נענה לבקשתי
ואמר שמעתה ואילך הוא מקבל על עצמו להניח תפילין מידי יום!

פנאי לקב"ה כתנאי לילדים
יהודי עשיר באחת מארצות הגולה שלא זכה להיפקד בילדים במשך
שנים רבות ,בא לפניי כאשר שהיתי בעירו ,ואמר לי שמבחינה
כלכלית יש באפשרותו לגדל עשרות ילדים ,אולם הוא עדיין לא זכה
לגדל אפילו ילד אחד.

לש ערז
אמייק

מובן שבמשך השנים הוא ביקר עם אשתו אצל רופאים גדולים
מטובי המומחים בתחום ,אולם הם לא הצליחו לעזור לו בבעייתו,
וגם כאשר ביקש את ברכותיהם של רבנים רבים – עדיין לא זכה
להיוושע .על כן הוא ביקש את ברכתי ,מתוך תקווה שזכות אבותיי
הקדושים תחולל בביתו בסייעתא דשמיא נס ופלא.
"האם אתה קובע זמן כלשהו ללימוד התורה?" שאלתי אותו.
"כבוד הרב ,אני עסוק מאד .אין לי מספיק זמן לפתוח ספרים
חשובים שאני חייב לקרוא בהם ,ואיך אמצא פנאי ללימוד התורה?"
ענה היהודי.
אך אני לא ויתרתי ואמרתי לו" :אולי אם אתה תמצא מעט זמן עבור
הקב"ה ועבור לימוד תורתו הקדושה ,ימצא הקב"ה מעט זמן כדי
להגשים לך את משאלותיך".
לצערי הרב העשיר נענע בראשו ואמר שהוא לא רואה שום סיכוי
לכך שימצא פנאי ללמוד תורה ,ומבחינתו הדבר בלתי אפשרי.
כיון שכך ,הצעתי לו שיפתח בעיר שלו כולל לאברכים ,יגייס לכולל
זה מספר אברכים מארץ הקודש ויממן מכספו את כל ההוצאות
הכרוכות בדבר .קיוויתי שכאשר יהיה לו כולל משלו – הדבר יגרום לו
להיכנס לבית המדרש מידי פעם ,והוא יזכה לטעום את טעמו הערב
של לימוד התורה.
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צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
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באותו זמן ממש ,אשתו של מר רמין שהייתה בהריון – עלתה
במדרגות הבניין לעבר ביתם .כיון שהשבת כבר נכנסה היא לא יכלה
להדליק את האור בחדר המדרגות ובגלל החושך ששרר במקום –

ואכן ,זמן מה לאחר מכן נתברר הדבר.

מו"ר הניד בראשו ולא פרט את הסיבה למעשיו ,רק אמר שהוא חש
שמשמים גרמו לו לעשות זאת ומאוחר יותר יובן למה.
מר רמין הופתע מאד ממעשהו של מו"ר ,ומתוך כאבו שאל" :מדוע
הרב עושה לי כך?"

והנה ,בזמן הלימוד שנערך בין מנחה לערבית ,בעודו שקוע בלימוד
ניגש אליו מו"ר שליט"א וחבט בבטנו חבטה חזקה.
מר ז'אן ז'ק רמין הי"ו ,נשיא הקהילה היהודית בליאון שבצרפת פנה
לתפילת המנחה בישיבה הקדושה בליאון ,כשלאחריה נשאר כהרגלו
לשיעור התורה ולתפילת ערבית של ליל שבת.
היה זה ביום שישי אחר הצהריים.

החבטה שהצילה את הוולד

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

ללמדך ,עד כמה גדול כוח התורה לשנות סדרי עולם.

לש ערז
אמייק

לאחר שנה מהקמת הכולל זכה העשיר ונולדו לו בשעה טובה
שלישיית ילדים ,בן ושתי בנות! ואני זכיתי להיות הסנדק בבריתו
המרגשת של הבן.

העשיר שמע לעצתי ,פתח כולל בעירו וגייס מארץ ישראל אברכים
יקרים עם בני משפחותיהם .כפי שציפיתי ,מידי פעם העשיר בא
לבקר בבית המדרש ,כדי לראות מקרוב כיצד מתנהלים העניינים
בכולל שהקים ,וכך ישב לצד האברכים הלומדים והקשיב לדברי
התורה הקדושה .לאט לאט לבו נמשך ללימוד התורה ולעיתים
קרובות כבר היה מוצא זמן פנוי מעיסוקיו ,ומצטרף ללימוד התורה
בבית המדרש.

רגליה מעדו והיא התגלגלה במדרגות הבניין תוך כדי שהיא סופגת
מכות רבות.
לשמע צעקותיה נזעקו השכנים ומיהרו לפנות אותה לבית החולים,
שם טענו הרופאים שגם היא וגם העובר נמצאים בסכנת חיים ,כיון
שכתוצאה מהמכות שהיא קיבלה במהלך הנפילה – העובר התהפך,
ובאופן שבו הוא שוכב כעת קיימת סכנה לחייו ולחיי אימו.
והנה לפתע פתאום ,ללא כל התערבות רפואית התהפך העובר וחזר
לתנוחתו התקינה והאישה ילדה אותו מיד לחיים ולשלום .הרופאים
שנותרו המומים מהנס העצום אמרו שנעשה כאן פלא בלתי מובן,
ואין להם כל אפשרות להסביר את הדבר.

לש ערז
אמייק

כשמר ז'אן ז'ק התבשר על כך ,הוא בדק את השעה שבה התרחש
הנס הגדול לאשתו וגילה לתדהמתו שבאותם רגעים ממש הרב טפח
על בטנו ,ומעוצמת הכאב שהוא חש – נעשה בבית החולים הנס
שהעובר התהפך ,וכך ניצלו אשתו ובנו שנולד לו.
כיון שכך הוא הבין בברור את סיבת המכה שקיבל ממו"ר שליט"א
ומיהר להודות לו על כך .אולם מו"ר שלח אותו להודות לקב"ה –
הכתובת הנכונה להודיה על הנס הגדול שנעשה לבני משפחתו.

אהבת ה' בכל מצב
אישה מסוימת מצרפת זכתה לחסד הבורא עימה שהעניק לה ילד
אחד אותו גידלה באהבה רבה.
כאשר אותה אישה ביקשה ללדת ילד נוסף – בקשתה לא נתמלאה
והיא לא זכתה להיפקד שוב בזרע של קיימא .בצר לה ,באה לפניי
האישה וביקשה שאברך אותה שתזכה שוב ללדת ,ואני ברכתי אותה.
זמן מה חלף וכיון שעדיין לא נושעה ,היא הגיעה לפני שוב ושוב,
ובכל פעם התחננה מעמקי לבבה שאתפלל עליה שתזכה ללדת ילד
נוסף.
לאחר תקופה ארוכה שמאמצי האישה לא נשאו כל פרי והיא לא
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ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
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נדיב לב גדול מתגורר בארגנטינה שבדרום אמריקה .במשך השנים
נדיב זה סייע בהחזקת המוסדות הקדושים במידה מרובה ,וגם
בזמנים שבהם כל העולם סבל משפל כלכלי וגם מצבו הכספי היה

שתי חליפות למשמרת

"לאחר שתחושי באהבה שכזו כלפיו יתברך ,תזכי לעלות מדרגה
נוספת ולאהוב אותו בגלל כל הניסיונות שהוא מנסה אותך .שכן
שכר גדול שמור לך במרומים על הניסיונות בעולם הזה ,ועמידתך
בניסיונות אלו תעמוד לך לזכות בעולם הבא".
אי אפשר לבוא לבורא העולם ולומר לו ח"ו' :אני עושה את רצונך
אך ורק בתנאי שאתה נענה לבקשות שלי' ,שהרי הקב"ה מקיים
אותנו בכל רגע ורגע ומרעיף עלינו מטובו ומחסדו הגדול גם בלי
שנחוש בכך ,שהרי אם לא היה דואג לנו – לא היינו מתקיימים על פני
האדמה .ולכן האהבה שלנו אליו צריכה להיות אהבה מוחלטת בכל
מצב ולמרות כל הניסיונות שבהם הוא מעמיד אותנו.

"יודעת את" פניתי ואמרתי לה" ,בשאלותייך אלו לבורא עולם את
מוכיחה שאהבתך אליו היא אהבה על תנאי .את אוהבת את הקב"ה
בתנאי שיעניק לך ילד נוסף .אך יהודי צריך לאהוב את בוראו אהבה
שלימה בכל מצב ,בלי תנאים.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

כששבה לצרפת ,היא באה לפניי ושאלה" :למה הקב"ה עושה לי את
זה? האם הוא אינו רואה את מאמציי ואת רצוני להיפקד בילד נוסף?"

לש ערז
אמייק

הימים חלפו עברו ואיתם חלפו תקוותיה לילד .ייאוש נכנס ללבה של
האישה הכאובה ,והיא החליטה לשוב בחזרה למקום מגוריה בצרפת.

אך גם בארץ הקודש לא נענו בקשותיה לילד נוסף ,ההשתדלות
שהיא עשתה כדי לעורר עליה רחמים לא הצליחה ,ולמרות שהיא
שהתה בארץ הקודש במשך זמן ממושך – היא לא נפקדה בילד.
נפקדה שוב ,היא קיבלה על עצמה לעלות לארץ ישראל ולהשתקע
בה ,מתוך תקווה שעלייתה לארץ הקודש תעורר עליה זכות במרומים
והיא תזכה להיפקד.

גרוע ,הוא פתח את לבו ואת כיסיו לרווחה ותרם לבית הכנסת הגדול
באשדוד את כל הרהיטים הנצרכים לו ,עד שלא נותרה בכיסו פרוטה.

לש ערז
אמייק

הריהוט המפואר בבית המדרש אורות חיים ומשה באשדוד

בשל מעשי הצדקה והחסד שהיהודי היקר גמל עם המוסדות ,חפצתי
להביע באופן כלשהו את הכרת הטוב שחשתי כלפיו ,ובמיוחד לאחר
סיועו הרב בזמן שהיה זקוק לכספו ,אבל לא עלה בדעתי רעיון
מוצלח איך אביע כלפיו את תודתי העצומה.
באחת השבתות בהן התארחתי בביתו הודיתי לו שוב על תרומותיו,
אך הוא ביטל את הדבר בידו ,וקונן באוזניי:
"מה שווה לי כספי הרב אם אין לי ילדים משל עצמי? כעת ,כשאני
נמצא בקשיים כספיים – אין לי כסף ואין לי ילדים! ואם כך ,למה לי
חיים?"
בתי היקרה ששהתה עימי בביתו ,הצטערה כמוני לשמוע על צערו
העמוק של היהודי ,ועל חסרון הילדים שאיש לא יוכל למלא עבורו.
וכיון שדבריו הכואבים גרמו לי בנוסף לצער הרב גם לסערה פנימית
גדולה ,חפצתי לתת לו את כל בגדיי שהבאתי עימי מצרפת.
לבסוף ,נתתי בידיו שתי חליפות ושתי חולצות שלי ,וקראתי בקול:
"האם אתה מאמין בבורא עולם?"
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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מר ג'קי אדרעי הי"ו ורעייתו תחי' היו נשואים שנים רבות ולא זכו כלל
להיפקד בפרי בטן .בדיקות רבות וטיפולים ממושכים עברו עליהם,

הרי אני צאצא שלהן

מעשה נפלא זה עורר בי שוב את ההכרה בגודל כוחן של האמונה
התמימה ושמירת המצוות שמסוגלות לשנות סדרי עולם ומזכות
את היהודי שתתגשמנה משאלותיו במלואן.

לאחר הולדת התאומים ,כשנסעתי להשתתף בברית המילה שבה
כובדתי בסנדקאות ,לא הבאתי עימי בגדים לארגנטינה ,שכן חליפותיי
היו שמורות אצל היהודי היקר וחיכו שאשתמש בהן בברית המילה.
חודש ימים חלף ,והנה היהודי התקשר אליי ובהתרגשות עצומה
שנשמעה אף ממרחק של יבשות וימים הוא בישר לי שהלא יאומן
קרה – אשתו הרתה בשעה טובה ,ולא זו בלבד שנתגשמה משאלתם
לילד ,אלא הם מחכים כעת ללידת תאומים!!!

לשמע משאלתו הבנתי שאמונה פשוטה ותמימה בבורא העולם
חדרה ללבו ,והייתי בטוח שהוא יזכה לזרע חי וקיים.
משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

היהודי אחז בידיו את החליפות ,קיפל אותן ואמר" :כבוד הרב ,אחרי
כל כך הרבה שנים של ציפיה לילדים אני מבקש שני ילדים לפחות!"

נוסף על כך אמרתי לו" :כעת שמע לעצתי והתחל לשמור שבת
וטהרת המשפחה .קח את החליפות והחולצות שנתתי לך והנח אותן
במקום שמור ובעזרת ה' יתברך נשתמש בהן כאשר ייוולד לך בן".

לש ערז
אמייק

בדברים אלו חפצתי להכניס בו אמונה גדולה ומוחלטת בקב"ה שרק
הוא לבדו יכול לפקוד אותו בילדים ,שכן מפתח "חיה" בידי הקב"ה
והוא אינו מוסרו לשליח כלל.

"אם כך" אמרתי לו" ,הנה בגדיי לפניך .אני מניח אותם אצלך למשמרת
עד שהקב"ה יפקוד אותך בזרע של קיימא ,וכשאבוא לברית המילה
של בנך אלבש בגדים אלו ,ולא אצטרך להביא עימי בגדים כלל".
"כן!" השיב היהודי מיד.

ולאחר שהתעייפו פיזית ונפשית מכל אלו – בישרו להם הרופאים
את הבשורה הקשה שלעולם יישארו עריריים ,שכן אחד מהם עקר
ולא יוכל להוליד ילדים.
במר ייאושו בא לפניי מר אדרעי וטען באוזניי" :אם שרה אמנו ע"ה
וכן שאר האמהות הקדושות שהיו עקרות זכו לבסוף וראו את ישועת
ה' אשר ברחמיו פקד אותן בבנים ,מדוע אשתי ואני נישאר עקרים
ולא נזכה לפרי בטן?"
"האמהות הקדושות ע"ה היו צדקניות גדולות" הזכרתי לו "וכי חושב
אתה שהגעתם למדרגתן הגבוהה?" מר אדרעי לא התבלבל והשיב
לי" :לא ,איננו מתקרבים כלל למדרגתן ,אך אנו צאצאים שלהן!"

לש ערז
אמייק

למול תשובתו הנפלאה לא ידעתי מה להשיב לו.
לפיכך מר אדרעי הוסיף ואמר" :הלוואי שגם אנחנו נזכה לבנים".
"אמן ואמן!" עניתי אחריו וקיוויתי מאד שמשאלתו תתגשם במהרה.
שנה וחצי חלפו ,שיחתי עם מר אדרעי נשכחה ממני ,והנה לפתע
הוא שב אליי ובפיו הבשורה הטובה שבחסדי שמים אשתו נפקדה,
וכעת כל בקשתו היא שאברך את אשתו שתזכה להריון בריא והוולד
יתקיים ברחמה ויצא לאוויר העולם בריא ושלם.
מובן שברכתי את האישה ואת הוולד ,ובנוסף התעניינתי בפלא הגדול
שנעשה למר אדרעי" :לאילו רופאים מומחים פנית?" שאלתי אותו.
מר אדרעי הביט בי וענה בפשטות מופלאה בזו הלשון" :לא רופאים
ולא פרופסורים! אלא מאז שהרב ברך אותי – תליתי את בטחוני
המוחלט בקב"ה והאמנתי בכל לב שבזכות אבותיך הקדושים זיע"א
תבוא לי הישועה .והנה הקב"ה עזר לי ברחמיו ,ברכת הרב התקיימה
במלואה וזכיתי לפרי בטן".
לנוכח דבריו חשתי התרגשות עצומה ואמרתי לו שבזכותו למדתי
מוסר השכל עצום על עניין האמונה התמימה בקב"ה ,שבכוחה
לבטל אפילו גזרות קשות ורעות ולהפוך את מידת הדין שנגזרה
על האדם ר"ל למידת רחמים ,ואשרי האיש שזוכה להגיע לאמונה
תמימה זו.

421

חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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בוא וראה עד כמה גדול כוח מצות טהרת המשפחה לשינוי הגזירה.
אישה שמקיימת את רצון בוראה בנאמנות – הבורא משיב לה בכפל

וכך היה .לאחר שנה הגיעה הגב' בורשטיין אל מו"ר בעת קבלת
הקהל כשהיא הרה ,ובישרה לו בשמחה רבה כי קיימה את הוראתו
ובחסדי שמים ברכתו התקיימה בה.
"קבלי על עצמך לשמור טהרת המשפחה – ואני מבטיח לך שבעזרת
ה' תזכי לבן זכר" .כך אמר מו"ר שליט"א ועבר מיד לברך את הקהל
הקדוש.

האישה ההמומה פרצה בבכי וסיפרה לרב שהיא עוברת טיפולים
קשים אבל הרופאים אינם מבטיחים דבר.
"האם נכון הדבר שבאת לבקש על ילדים?" שאל את הגב' בורשטיין.

כאשר מו"ר נעמד בחצר הבית אל מול הקהל הקדוש ,הוא הבחין
לפתע בגב' בורשטיין שעמדה בתוך הקהל וסימן לה בידו שתיגש
אליו.

בין הממתינים להיכנס למו"ר הייתה הגב' ליזי בורשטיין תחי' שבאה
להתברך מפי הרב בפרי בטן .כבר שלוש שנים קודם לכן ,כשמו"ר
ביקר באותה מדינה היא הייתה בין הממתינים להיכנס אל הקודש
פנימה כדי להתברך בפרי בטן ,אולם אז כמו הפעם היא לא זכתה
להיכנס לחדרו של מו"ר באופן אישי ,כיון שהגיעה ביום האחרון
לקבלת הקהל ,וכבר היה מאוחר מידי להיכנס למו"ר שהיה צריך
לעזוב את המקום.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לש ערז
אמייק

אולם אנשים רבים עדיין המתינו בתור להיכנס אליו כדי לבקש עצה
טובה או ברכה ,ומכיון שלא הייתה עוד כל אפשרות לקבלם באופן
אישי – מו"ר החליט לעמוד בפני כולם ולברכם באופן כולל.
באחד מביקוריו של מו"ר שליט"א במדינה כלשהי בגולה ,במשך
מספר ימים מו"ר ערך קבלות קהל ,עד שכבר התקרבה שעת הטיסה
שלו בחזרה לביתו ,וכבר היה עליו לעזוב את העיר ולנסוע לשדה
התעופה

בזכות טהרת המשפחה

כפליים ומסיר ממנה כל קטרוג שמונע ממנה לזכות בפרי בטן ,וכך
היא זוכה בגדולה שבמתנות – בזרע חי וקיים.

ותורתך בתוך מעי
רבנית חשובה בקהילה בחו"ל הייתה מוסרת שיעור קבוע לנשים
בימי השבת .רבנית זו ,למרות שהייתה נשואה למעלה מחמש עשרה
שנה – טרם זכתה לפרי בטן והדבר ציער אותה מאד.

לש ערז
אמייק

באחד הימים באה האישה לפניי ,פרצה בבכי מר וביקשה על נפשה
שתזכה להיוושע ולחבוק ילד משלה.
לשמע צערה לקחתי את ספר התהילים שהיה מונח על השולחן
לפניי ,הנחתי אותו לפניה ואמרתי" :פתחי את ספר התהילים במקום
כלשהו".
האישה עשתה כדבריי ופתחה את ספר התהילים באופן אקראי.
הנחתי את אצבעי על פסוק בעמוד שפתחה והתחלתי לקרוא:
תֹור ְתָך ּבְ תֹוְך מ ֵָעי" (תהילים מ ,ט).
ֹלהי ָח ָפ ְצ ִּתי וְ ָ"לַ ֲעׂשֹות ְרצֹונְ ָך ֱא ַ
לאחר מכן פניתי אל האישה ואמרתי לה" :אם ברצונך להיפקד בזרע
חי וקיים עלייך להתחזק עוד יותר באמונתך ,ובנוסף לכך חזקי את
בעלך שיוסיף לקבוע עיתים לתורה ,כיון שרק זכות התורה שתרבה
בתוכך תזכה אותך לחבוק ילד משלך".

כוח מסירות הנפש
אדון גבריאל אלבז הי"ו ,נשיא הקהילה בליאון שבצרפת ,בא לפניי
באחד הימים ואמר שישנו יהודי שמבקש לפגוש אותי ובפיו סיפור
מפליא .התעניינתי אודות סיפורו המפליא של היהודי ,ומר אלבז
סיפר לי את המעשה הבא:
"לפני מספר שנים מר אריק אמסלם פגש את הרב בעיר הנופש ניס
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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זמן מה לאחר מכן באו לפניי מר אריק אמסלם ,אשתו ובנותיו ,ואני
ששמחתי לפגוש אותו שוב ולראות את דור הישרים שהקים אמרתי

"אמור לאריק שאין לו מה להודות לי" אמרתי למר אלבז "שכן הוא
זה שעשה צעד משמעותי בחייו ,והאמונה שהייתה בו ביחד עם
מסירות הנפש שהראה כשעזב את האישה הגויה – הם שסייעו לו
בהמשך חייו".

"כבוד הרב בזמנו הבטיח לאריק שיהיו לו בנים .אולם עד עכשיו
נולדו לו רק בנות ,ולכן הוא מבקש לבוא לפניך ולקבל ממך ברכה
מיוחדת דווקא לבנים זכרים ,ובנוסף הוא מבקש להודות לך על כל
מה שגמלת עימו".

זיכרון הסיפור עלה לנגד עיניי ,ומר אלבז ביקש להמשיך בדבריו:

כבר באותו שבוע עזב אריק באומץ רב את אשתו הגויה וכעבור
מספר ימים זכה להשתדך עם אישה יהודיה כשרה שאותה נשא
לאישה בשעה טובה והם זכו ונולדו להם מספר בנות" .כך היה
סיפורו של מר אלבז.

אך אריק היסס' :האם הרב בטוח שהקב"ה יעשה כך? הרי לי כבר
קשה לערוך שינויים בחיי' .והרב הבטיח לו' :אם תעשה כך הקב"ה
יהיה בעזרך .אולם עליך לבטוח בו אמונה שלימה שיהיה בעזרך'.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לש ערז
אמייק

אך הרב התעקש' :גויה זו אינה מתאימה למזל שלך כלל ,ואיך אוכל
להתפלל עליך? הרי בתפילה כזו אני כביכול מודה בנישואין שלך
לגויה ואני חוטא לנפשי .אדרבה ,בזכות המצוה שתקיים כשתעזוב
את אשתך הגויה ,תזכה שהקב"ה ישלח לך במקומה אישה יהודיה'.
כך אמרת לו.

אריק קיבל את דברי התוכחה ושאל' :ומה אעשה כעת ,אני כבר אדם
מבוגר ואיני יכול לשנות את מציאות חיי'.
הסמוכה למרסיי .אריק ,שהיה נשוי לגויה לא זכה לילדים ,וכאשר
הגיע אליך לבקש ברכה לזכות בילדים הקשית לפניו' :איך אברך
אותך בילדים בזמן שאתה נשוי לאישה גויה? והרי ילדיך יהיו גויים!
חבל עליך ועל ילדיך הגויים שלא ימולו ,לא יניחו תפילין ולא יינשאו
על פי דת ישראל'.

לו" :אריק ידידי ,חשוב כיצד היו נראים חייך אם לא היית מגרש את
האישה הגויה ,ואם היית ממשיך לחיות איתה .חשוב כיצד היו נראים
ילדיך הגויים שהיו יוצאים ממנה ,ומה היית עונה לריבונו של עולם
לאחר מאה ועשרים שנותיך בעולם הזה?
לעומת זאת ,כעת אתה שומר תורה ומצוות ,ואתה בעל יראת שמים
טהורה ובעזרת ה' יתברך בזכות אבותיי הקדושים זיע"א תזכה
להיפקד בבן זכר ,שיקים תחתיך דורות ישרים ומבורכים".

לש ערז
אמייק

זהו כח מסירות הנפש של יהודי.
לעיתים אנו נדרשים לערוך בחיינו שינויים עצומים שנדמה לנו
כאילו לא נוכל לבצעם כלל .אך בכוח נשמתנו היהודית שנמשכת
מנשמות אבותינו הקדושים שכל חייהם מסרו את עצמם על קיום
רצון ה' – בכוח מסירות הנפש שלהם לתת לנו את הכוחות הנדרשים
למסירת הנפש לאבינו שבשמים ולקיום תורתו ומצוותיו.

לא עליך המלאכה לגמור
"רבי" ,פנתה אליי באחד הימים אישה כאובה "בני היקר חולה
במחלה קשה מאד ,וימיו ושעותיו ספורים .אנא ברך אותו שיזכה
במהרה לרפואה שלימה".
ועוד הוסיפה:
"בן זה נולד לי בזכותו של אביך הצדיק רבי משה אהרון פינטו זיע"א
שמפיו התברכתי לזכות בזרע של קיימא לאחר שלא זכיתי להיפקד
בפרי בטן במשך מספר שנים .כשאביך הצדיק ברך אותי ,הוא התנה
את הברכה שלו בכך שאני מתחייבת לתת חינוך יהודי טהור לבן
שייוולד לי ,ואני קיבלתי על עצמי לחנך אותו בדרך התורה.
"כעבור תקופה מאז שהצדיק ברך אותי – זכיתי להיפקד בבן זכר,
שגרם לי ולבעלי שמחה עצומה ואושר רב .אך כשהילד התבגר
ונעשה לאיש ,לדאבון הלב הוא התחיל להתרועע עם גויה .וגם כעת,
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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גם אבא זיע"א צפה שאותו בן עתיד לחטוא ולהכעיס את אלוקיו ,אך
כיוון שהוא למד מדברי הנביא – הוא פעל את חלקו בעניין וברך את

ואם הקב"ה אינו מתייאש מאף אדם – אל ייפול המלך לזרועות
הייאוש עוד בטרם נולד ממנו זרעו ,ועל כן עליו להתחתן ולהקים
משפחה .בנוסף ,לעולם אי אפשר לדעת מתי יתעורר הניצוץ היהודי
בלבו של הצאצא ,וגם אם הבן לא יעשה תשובה – אולי יבואו הנכד
או הנין ויתעוררו לכך ,ומה לו לחשב חשבונות שמיים בטרם עת.
ועוד הוסיף הנביא ואמר לחזקיהו המלך שהקב"ה אינו מתייאש מאף
אדם .גם הרשעים הגדולים ביותר – יכולים לשוב בתשובה שלמה
על עוונותיהם ,ותשובתם רצויה ומקובלת לפניו יתברך.
הנביא ישעיה ענה לו שאין זה מתפקידו לחקור ולעסוק בעניינים
שנשגבים ממנו .האחריות על עתיד בנו ועל קורותיו אינה תלויה בו
אלא בקב"ה ,וכל שמוטל עליו זה לקיים את מצות 'פרו ורבו' ולהביא
ילדים לעולם.

כאשר חזקיהו שמע את דברי הנביא הוא השיב שהסיבה לכך שהוא
לא נשא אישה מימיו היא מתוך כוונה לשם שמים ,כיון שצפה
שעתיד לצאת מזרעו רשע בשם מנשה שיחטא ויחטיא את ישראל,
ולכן הוא העדיף להישאר בודד כל ימיו ובלבד שלא להביא לעולם
צאצא שיחלל שם שמים.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לש ערז
אמייק

כמענה לשאלתי נזכרתי לפתע בנבואת ישעיה הנביא שאמר לחזקיהו
המלך שכיון שהוא לא נשא אישה – יילקחו ממנו חיי העולם הזה
וחיי העולם הבא והוא עתיד למות בקיצור ימים ושנים.
בעקבות מעשה זה נתעוררתי לחשוב – מדוע אבא זיע"א ברך בזמנו
את האם העקרה שתיפקד בבן ,כאשר לבטח צפה למרחוק וידע שבן
זה עתיד לחבור לגויה?

כך סיימה האישה את דבריה ופרצה בבכי מר.
כשהוא מוטל במיטתו חולה במחלה קשה מאד ,הוא מסרב לעזוב
אותה ועומד על כך שרק היא תטפל בו".

האישה .ואת הדאגה לאותה נשמה תועה הוא הותיר לקב"ה שבבוא
היום יעורר אותה לשוב בתשובה שלימה לפניו.

לש ערז
אמייק

עם הג"ר שמעון כהן שליט"א ראש ישיבת תורה אור

שטר של מצוה
באחד הימים באה לפניי אישה שלא זכתה להיפקד בילדים במשך
מספר שנים.
בבכייה גדולה היא סיפרה על שנות העקרות ,על הבדיקות
האינסופיות שהיא עברה ועל הטיפולים הקשים שלא הביאו לכלל
תוצאה.
כאבה של האישה היה גדול וקשה ,והיא הוסיפה ואמרה שגם בעלה
שמצפה כמוה לילדים ,מתקשה להתמודד עם ניסיונם המר והוא
אינו שמח בה כלל ,במיוחד לאחר שהרופאים הודיעו להם באופן
מוחלט שהיא עקרה ,ולעולם לא תוכל להיפקד בילדים.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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ועוד הוסיפה האישה" :כבוד הרב ,בכל יום ויום התפללתי לקב"ה
וביקשתי ממנו שאזכה להחזיר לרב את שטר המצוה לאחר שאלד,
וברוך ה' יתברך שמו שזכיתי בחסדיו המרובים לעמוד היום לפני
הרב ,ולהשיב לו את שטר המצוה".

כאשר האישה באה לפניי כדי להשיב לי את שטר הכסף שנתתי
בידה ,היא סיפרה בהתרגשות שבניסי ניסים היא נפקדה ,והרופאים
שהבחינו בכך – לא האמינו למראה עיניהם ,והורו לה להשגיח היטב
ולהיות במעקב תמידי אחר הריונה הפלאי.
לאחר שמונה שנים של ציפייה ילדה האישה בת!
והלא יאומן אכן קרה!

שנים ספורות חלפו מהמעשה ,אולם במשך כל אותן שנים המשיכה
האישה לקוות ולייחל שתזכה להיפקד בזרע של קיימא מתוך אמונה
חזקה ביכולותיו הבלתי מוגבלות של הקב"ה.
משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

"לאחר שתלדי בעזרת ה'" הוספתי ואמרתי לה" ,תבואי לבשר לי את
הבשורה הטובה ,ותשיבי לי את שטר המצוה".
האישה התרגשה מאד מדבריי ,ובידיים רועדות נטלה את שטר
הכסף מידי.

לש ערז
אמייק

הוצאתי את שטר הכסף מכיסי ,נתתי אותו בידי האישה הבוכה
ואמרתי לה" :שטר זה הינו כסף של מצוה .שמרי אותו אצלך ,והתחזקי
בקיום התורה והמצוות .הקפידי לשמור על מצות טהרת המשפחה,
תני צדקה בעין יפה והרבי במעשים טובים .ובעזרת ה' ,לאחר שתהיי
מחוזקת באמונה ובביטחון בקב"ה שהוא כל יכול ובידו לחולל ניסים
גלויים נגד דרך הטבע – תזכי לזרע של קיימא".
באותה שעה חזרתי מטיסה מחו"ל ,והיה בידי שטר כסף קטן שמן
הסתם ניתן לי כשלוח מצוה.

את שוועתם ישמע ויושיעם
זוג תאומות שהתגוררו בליאון שבצרפת גדלו והגיעו לפרקן .כיון
שכך הן באו לפניי וביקשו להתברך שתזכינה למצוא את זיווגן הנכון
במהרה .לאחר מספר פעמים שהיו אצלי ,זכו השתיים ונישאו בסימן
טוב ובמזל טוב למשפחות החשובות סבן ודרעי ,והשמחה בנישואי
השתיים הייתה כפולה ומכופלת.
אולם שמחה זו לא ארכה שנים רבות ,שכן האחת זכתה מיד להיפקד
וללדת ילדים ,ואילו אחותה התאומה ציפתה בכיליון עיניים להיפקד
בפרי בטן ,אך במשך תקופה ארוכה וממושכת לא זכתה לכך .כך
חלפו להן השנים כשתאומה אחת מטופלת בשני ילדים קטנים וכבר
הרתה בפעם השלישית ,ואילו אחותה – לא זכתה להיפקד אפילו
פעם אחת בזרע של קיימא ,ודבר זה פגם באושרה של תאומתה עם
ילדיה.

לש ערז
אמייק

בצר להן הגיעו אליי שתי האחיות לישיבה בליאון ,ולאחר שסיימתי
למסור את השיעור השבועי בישיבה ,ביקשו להיכנס לחדרי.
האחות שזכתה לילדים ,פרצה מיד בבכי ואמרה" :כבוד הרב ,כבר
חמש שנים שאני נשואה ,זכיתי ללדת שני בנים והנה הריתי שוב,
אולם שמחתי אינה שלימה ,כיון שלאחותי אין ילדים כלל .דבר זה
מצער אותי מאד ומפריע לי לשמוח עם ילדיי".
מיד כשסיימה את דבריה פצתה תאומתה את פיה ואמרה" :כבוד
הרב ,אינני מקנאה ח"ו באחותי ובילדיה ,ואני מאחלת לה כל טוב
שבעולם ומשפחה גדולה וברוכת ילדים ,אבל אני נתונה בצער גדול
כיון שכל הזמן בעלי מביט בי שאני עקרה ,ואני חשה שהוא אינו
שמח בי כלל".
לשמע הדברים התעצבתי מאד .במיוחד נגע ללבי צערה של האחות
עדינת הנפש שכן זכתה לילדים ,ולמרות זאת היא מצטערת על
אחותה עד ששמחתה האישית אינה שלימה .מעומק לבי נשאתי את
ברכתי לאחות העקרה ואמרתי" :בעזרת ה' ,השנה הזאת תהיי שמחה
ומאושרת עוד יותר מאחותך".
האחות העקרה הביטה בי בפליאה ושאלה" :כיצד אוכל להיות שמחה
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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סיפור זה נתפרסם בעיר ליאון וגרם לקידוש ה' גדול ,שכן כולם ראו
שהקב"ה אינו רחוק מאף יהודי שדורש את קרבתו ומאמין בו באמת.
כמו שכתוב" :קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר ידרשוהו באמת .רצון
יראיו יעשה ואת שוועתם ישמע ויושיעם" (תהילים קמה ,יח-יט).

ואכן כך היה .לאחות ההרה נולד באותה שנה ילד אחד ,ואילו האחות
העקרה זכתה לחבוק באותה שנה ארבעה ילדים! ואני זכיתי להיות
הסנדק של אחד מבניה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

כך יצאו מחדרי שתי האחיות כשהן מלאות באמונה גדולה שעוד
באותה שנה תזכה האחת ותשמח שמחה גדולה עוד יותר מאחותה.

לש ערז
אמייק

הייתי המום למול גדלותה של אחות זו ,כמה דאגה לאחותה וכמה
ייחלה שאחותה תזכה להיות שמחה עוד יותר ממנה.
כששמעה זאת האחות שזכתה בילדים ,אורו עיניה והיא ענתה בקול:
"אמן! יהי רצון שאחותי תהיה שמחה יותר ממני!"
"היד ה' תקצר?" שאלתי בקול רם "הרי ייתכן ותלדי השנה ארבעה
ילדים! ולאחותך יהיו רק שלושה".

עוד יותר מאחותי? הרי גם אם יתרחש נס ואזכה ללדת עוד השנה
– לי יהיה ילד אחד ולאחותי יהיו כבר שלושה ילדים בלי עין הרע!"

חופש
ַר ָּתם עוֹד ו ְֵה ָּמה ִמָי ְּד ָך ִנ ְגזָר ּו
ׁר לֹא ְזכ ְ
ֲש
ׁכ ֵבי ֶק ֶבר א ֶ
ָלים שֹ ְ
ׁי ְּכמוֹ ֲחל ִ
ַּב ֵּמ ִתים ָח ְפ ִש
(תהילים פח ו)
אמר רבי יוחנן מאי דכתיב "במתים חפשי" ,כיון שמת אדם נעשה חפשי מן
המצוות( .נדה סא ,ב)

ִיעפ ּו (ישעיהו
ׁש ִרים יָרוּצ ּו ְולֹא יִיגָע ּו י ְֵלכ ּו ְולֹא י ָ
ֲליפ ּו כ ַֹח ַיעֲל ּו ֵא ֶבר ַּכ ְּנ ָ
וְקוֵֹי ה' ַיח ִ
מ ,לא)
יחליפו  -ענין התחדשות ותמורה( .מצודת ציון)
המקווים לה' יחליפו כח חדש בכל עת( .מצודת דוד)
הנערים שאין מדרכם ליעף וליגע והבחורים שדרכם להחליף כח כלם כשול
יכשלו וייעפו וייגעו ,ואולם קווי ה' יחליפו כח וירבו עצמה ,ומצד שירבו עצמה
יוכלו לקוות ,ומצד היות התקוה אל השם יתברך שהוא דבר קיים יתחזק יותר,
עד שהדברים הללו הם כמתגמלים ,התקוה סבת החוזק והחוזק סבת התקוה.
(ספר העיקרים מאמר ד פרק מט)

ָעף ּכ ַֹח ו ְּל ֵאין אוֹנִים ָע ְצ ָמה י ְַר ֶּבה (ישעיהו מ ,כט)
נ ֵֹתן ַל ּי ֵ
ישראל שהם עייפים עתה ,יתן להם כח( .מלבי"ם)

וכל לשון נופש הוא לשון נפש ,שמשיב נפשו ונשימתו בהרגיעו מטורח
המלאכה( .רש"י שמות לא יז)

כי המנוחה לתכלית הטובה העתידה חשובה ומכובדת כערך הטובה עצמה,
אחרי דתכליתה  -של המנוחה  -להוסיף עוז ואומץ במעשה הטובה הבאה
אחריה ,אם ללמוד ,אם במעשים טובים וגמילות חסדים וכדומה מעשה
הישר והטוב .וזה הוא הטעם והסברא שהעלו הפוסקים ,דלהכשר מצווה
ערך חשוב אחד עם ערך המצווה עצמה ,וזה הוא מפני שהמצווה לא תוכל
לבוא בלא ההכשר הקודם לה ,והוי לפי זה הכשר המצווה וגוף המצווה
כמעשה מצווה ארוכה( ...מקור ברוך חלק ד עמ'  - 1792בשם הנצי"ב
מוולוז'ין)

חופש
חופשה מעוררת
בבית הוריו של מו"ר במוגאדור שבמרוקו לא הכירו כלל את המושג
"חופש".

שפוח


לעיתים היו אנשי הסביבה מגיעים למוגאדור על מנת לנוח .אך אביו
של מו"ר ,הקדוש רבי משה אהרון פינטו זיע"א מעולם לא דיבר על
יציאה לחופשה .ורק אחרי שלושים שנה ,כשגדלו ילדי המשפחה הם
הכירו מושג זה.
באחת השנים שבמהלכה
מו"ר עבר תקופה לא קלה
של עיסוק בצרכי הציבור
המרובים ,ניכר היה עליו
שהוא עייף במיוחד .מכריו,
מקורביו ואנשים שונים
שמסביבו הציעו לו ליטול
פסק זמן מעבודת הקודש
שלו ולצאת לנוח מעט,
וכך תוכננה למו"ר ולבני
משפחתו מנוחה מוחלטת
בעיר מונטריאול שבקנדה.
אך בורא העולם רצה אחרת.
מו"ר יצא להחליף כוח
ולהתחזק ,ונמצא ממשיך
לחזק.
ביום הבר מצוה יחד עם בני המשפחה

גם בקנדהַ ,במקום שבו מו"ר
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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"ברכה למות?" התפלאתי" ,איזו ברכה יש במוות בטרם עת? הרי זו
קללה ממש .מדוע את מבקשת להביא על ראשך קללה?"
בעת ביקורי בהונג קונג שבמזרח הרחוק באה לפניי אישה מבוגרת
ובפיה בקשה מוזרה" :רבי ,אני רוצה ברכה למות".

חלות לכבוד שבת

לאחר שמו"ר שב לביתו ולעיסוקיו השוטפים בצרכי ציבור ,הוא אמר
למקורביו שמנוחה כזו לא חווה מימיו ,מנוחה אמיתית שכל כולה
התעלות רוחנית! שכן זוהי המנוחה הטובה ביותר לאדם .כאשר
אדם חש שנפשו מתעלה ומתקרבת לריבונו של עולם ,זוהי ההנאה
הגדולה ביותר וזוהי המנוחה הטובה ביותר לגוף ולנפש.
כמו כן רבים מבני הקהילות במונטריאול הינם יהודים יוצאי מרוקו
שזכו להכיר בעבר את הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א ,סבו של מו"ר
יבלחט"א ,וידעו לספר ממעשיו ומהליכותיו ,וגם זה הביא לחיזוק
גדול מאד באמונה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

רענון הכוחות בא לו מכך שהוא זכה לראות בעיניו כיצד ביקוריו
משפיעים לטובה על בני הקהילות :יהודים רבים קיבלו על עצמם
לשמור שבת וציצית ,נשים קיבלו על עצמן לשמור טהרת המשפחה
והייתה התעוררות גדולה לתשובה.

שפוח


אך הקב"ה "רגלי חסידיו ישמור" ,ומתוך כל אותם ביקורים של מו"ר
בקהילות מונטריאול שבהם זכו אנשי הקהילות ,גם מו"ר הרגיש
התחזקות גדולה.
היה אמור לנוח ולהתרענן ,ציפתה לו עבודה רבה .מיד כשקהילות
מונטריאול שמעו על כך שמו"ר מגיע לאזור שלהם ,הם הזמינו אותו
לבוא לדרוש אצלם וביקשו ממנו שיחזק את בני הקהילות .כך יצא
שתוכנית המנוחה למשך שלושה שבועות הפכה במהירות לשלושה
שבועות עמוסים בקבלות קהל ,בהרצאות ,בדרשות ובשיחות חיזוק
ברחבי קנדה.

אך האישה המבוגרת השיבה לי שהיא מואסת בחייה חסרי התכלית
וחסרי המטרה ,ולכן היא מבקשת למות.
כיון שכך ,ניסיתי להבין ביחד איתה את הסיבה לכך שחייה הם חסרי
מטרה .כך נודע לי שהיא עשירה מופלגת ואפילו מטוס פרטי עומד
לרשותה בכל עת שתרצה .אך למרות חיי התענוגות והפינוק שיש
לה – היא מואסת בחיים אלו ,כיון שכאמור היא אינה מוצאת בהם
תכלית ומטרה.
כשהבנתי את העניין ,הצעתי לאותה אישה שלא הייתה שומרת תורה
ומצוות ,שמעתה ואילך תשתדל לאפות בכל שבוע חלות מעשה ידיה
לכבוד שבת .קיוויתי שאפיית החלות תכניס מעט תוכן ועניין בחייה
המשעממים.

שפוח


האישה שמעה את עצתי ,הביטה בי בפליאה ואמרה" :הרב אולי לא
הבין אותי נכון ,אני אינני מכינה לעצמי אפילו כוס קפה! כל צרכיי
מוגשים לי מוכנים ומזומנים .אינני נוקפת אצבע בבית ,ואיך אם כן
אאפה חלות?"
אך אני התעקשתי והסברתי לה שהנפש שלה מבקשת למות כיון
שהיא מעולם לא הורגלה לעמל ולעבודה ,וחיי ההפקרות והחופש
העמל נהנה
ֵ
נמאסו עליה .חופש זה איננו חופש אמיתי שהאדם
ממנו .זהו חופש מדומה שאין בו שום עול ,ולכן נפשה מואסת בו.
מסיבה זו ייעצתי לה לאפות חלות לכבוד שבת .שמתוך שיהיה עליה
לאפות חלות לשבת – תיכנס בה חיות ושמחה של עמל ,ואז כבר לא
תבקש את נפשה למות.
האישה קיבלה את דבריי ואמרה שתנסה לפעול כעצתי.
כעבור תקופה היא התקשרה אליי ואמרה" :הרב ,העצה שלך הייתה
נהדרת! אני נדהמת מהשינוי העצום שחל בי .מיום שהתחלתי לאפות
חלות לכבוד שבת – נכנסו סיפוק ושמחה לחיי ,והעשייה שלי לכבוד
שבת גרמה לכך שגם התחלתי לשמור את השבת!"
ברוך ה' חייה כבר אינם שחורים ורעים כפי שהיו בעבר וברוך ה' היא
כבר אינה מבקשת את נפשה למות.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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לפיכך היהודי שהוכיח אותי צדק כשאמר שחלה עליי חובה להודיע
לציבור היכן אפשר להשיג אותי בימי חופשתי מהעיסוק בצרכי

יהודי שעוסק בצרכי הציבור בימינו – לא נדרש אומנם לפרוש
מאשתו ,כמו שנהג משה רבנו שהיה במדרגת קדושה עליונה ושהה
ארבעים יום במרומים .אבל מי שלוקח את עול הציבור על צווארו
חייב להכיר ולדעת שהציבור נזקק לו ,ולכן אין כל אפשרות שהוא
יעזוב פתאום ,ואפילו לזמן קצר את הנהגת הציבור.

אבל במחשבה שנייה הבנתי שדבריו נכונים והוא צודק .הרי משה
רבנו ע"ה ,שהיה מנהיג האומה ,מסר את נפשו למען עם ישראל
בכלל ובפרט ,ובשל כך אפילו פרש מאשתו ,על פי הדיבור .כל זאת
כדי שיוכל להיות מסור באופן מוחלט לעם ישראל ולקב"ה.
ברגע הראשון ,כששמעתי את תוכחתו חשבתי לגעור בו .איך הוא
מעז לדבר כך? כיצד עלה בדעתו לתרום אותי לכלל הציבור? האם
אינני מחויב קודם כל לבני ביתי ולמשפחתי? ובכלל ,האם אינני בשר
ודם שזקוק מידי פעם לכמה ימים של מנוחה מעיסוקיי בבעיות
הציבור?

החסיד התפלא מאד על דבריי ,ואמר" :יסלח לי כבוד הרב ,אך
נראה לי שאסור לך לנוח ,כי אתה שייך כל כולך לציבור .אנשי
הדור זקוקים לך ,ואיך תוכל לנוח כאשר יהודי נצרך לך ,לעצותיך,
להכוונתך ולברכותיך?"

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

שפוח


כששמעתי את דבריו הסברתי לחסיד שלקחתי כמה ימי חופש ופסק
זמן מעיסוקיי בצרכי הציבור ,ויצאתי לנפוש יחד עם בני משפחתי
מחוץ לעיר.

"כבוד הרב" ,פנה אליי אחד מחסידי צאנז לאחר תקופת 'בין הזמנים'
– תקופת החופש שנהוגה בקרב בני הישיבות ומותאמת בין השאר
לחגי ישראל" .בזמן האחרון ניסיתי להשיגך שוב ושוב ולא עלה
בידי" .כך אמר.

מנוחת מזכה הרבים

הרבים ,כדי שאם יהודי בעם ישראל יזדקק לסיוע כלשהו – הוא יוכל
למצוא אותי בקלות.
הודיתי לחסיד שהאיר את עיניי והבטחתי לו שבפעם הבאה שאצא
לחופש – אדאג להיות זמין לכלל הציבור.

הפלגה ממחוזות החטא

שפוח


תחילתה של השנה האזרחית משמשת לאומות העולם סיבה
למסיבות ולחגיגות חסרות תוכן ,ורבים מהם יוצאים לנופש בזמן זה.
מנהג זה התפשט לצערנו ,גם בקרב יהודים שונים שאינם שומרים
תורה ומצוות ומנסים להידמות לגויי הארץ.
בפתחה של אחת השנים האזרחיות התקשרה אליי אישה וסיפרה
לי שהיא ובני ביתה מתכננים לצאת לנופש באוניה יוקרתית למשך
שבוע שלם ,כאשר מחיר כל כרטיס הוא למעלה מעשרים אלף דולר.
"נופש זה תוכנן לפרטי פרטים על מנת שיהיה מושלם ויגרום הנאה
רבה לכל בני המשפחה שמשתתפים בו" אמרה האישה "אבל דווקא
בתי הגדולה מפריעה לכך ופוגמת בנופש ,כי היא איננה מעוניינת
להצטרף אלינו להפלגה" .כך אמרה האישה מעבר לקו.
כששמעתי על סירובה של הבת להשתתף בהפלגה חשבתי בלבי:
'ברוך ה' .טוב שכך .לפחות כך ֵתעשינה פחות תועבות ופחות עבירות'.
"מה הבעיה בכך שבתך אינה רוצה להשתתף בנופש? מדוע זה פוגם
בהנאה של כל בני המשפחה?" שאלתי אותה.
והאישה הסבירה לי" :פלוני (וכאן נקבה בשמו של גוי מפורסם מאד)
הזמין את בתי להפלגה הזו על חשבונו ואפילו רכש בעבורה כרטיס,
ואין זה נעים שהיא מסרבת להזמנה שלו".
הייתי המום .דבריה של האם זעזעו אותי ,ואני ניסיתי להבין" :האם את
מתכוונת לומר שהסכמת לכך שבמשך ימי ההפלגה בתך תתרועע
עם גוי ערל?" אך האישה לא הבינה כלל למה הזדעזעתי ומה רע בכך
שבתה תהנה במחיצתו של גוי.

437

חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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ואני למדתי מגודל רוחה של אישה זו על עוצמת הנשמה היהודית,
שגם אם היא התדרדרה – הניצוץ הרוחני שבה עדיין קיים .וכשהאישה
שמעה ממני את דברי תוכחה שיצאו מתוככי לבי ,הדברים חלחלו
לתוך לבה פנימה ,והדליקו בו את אותו ניצוץ שהאיר את האפילה
הרוחנית שהייתה בלבה ,וכך היא ובני משפחתה זכו להינצל מן
החטא ברגע האחרון.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

בחסדי שמים דבריי הקשים נפלו על אוזניים קשובות ,ולמרות
שביטול ההפלגה גרם לה להפסד כספי של עשרות אלפי דולרים
– למרות זאת האישה ביטלה ברגע האחרון את השתתפותה ואת
השתתפות בני משפחתה בהפלגה.

שפוח


"חס ושלום!" קראתי בקול "היה לא תהיה! האם את חושבת שאסכים
לקחת על עצמי את כל העבירות שתעשו שם? האם אינך מבינה
שנופש זה הוא מקום זימה ותועבה? אם יש לך מעט שכל בקדקודך
– לכי מהר ובטלי את השתתפותך ואת השתתפות כל בני המשפחה
בהפלגה זו ,כי את מביאה עלייך ועל בני ביתך שואה רוחנית איומה".

לפיכך שאלתי אותה באי נוחות מופגנת" :נו ,ומה רצית לבקש ממני
שאעשה?" והאישה השיבה" :רציתי לבקש ממך שתברך את בתי
שתסכים לחגוג עם אותו גוי מפורסם".

חיים ומוות
ֲד ָמה ַו ּי ִַּפח ְּב ַא ָּפיו ִנ ְׁש ַמת ַח ּיִים ַוי ְִהי
ִיצר ה' ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָא ָדם ָע ָפר ִמן ָהא ָ
ַו ּי ֶ
ש ַח ּיָה (בראשית ב ,ז)
ֶפׁ
ָה ָא ָדם ְלנ ֶ

ֲדנָה (קהלת
ׁשר ֵה ָּמה ַח ּיִים ע ֶ
ׁש ְּכ ָבר ֵמת ּו ִמן ַה ַח ּיִים ֲא ֶ
ׁש ֵּב ַח ֲאנִי ֶאת ַה ֵּמ ִתים ֶ
ְו ַ
ד ,ב)
הוא אומר כי לכלב חי הוא טוב מן האריה המת ,הא כיצד? כשבנה שלמה
את בית המקדש ,ביקש להכניס ארון לבית קודש הקודשים ודבקו שערים
זה בזה ,אמר כ"ד רננות ולא נענה ,כיון שאמר 'זכרה לחסדי דוד עבדך'  -מיד
נענה ,הרי  -ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים וגו' ,וכשנח נפשיה
דדוד ביום השבת ושלח שלמה לבי מדרשא ,אבא מת ומוטל בחמה וכלבים
של בית אבא רעבים ,מה אעשה ,שלחו ליה ,חתוך נבילה והנח לפני הכלבים,
ואביך הנח עליו ככר או תינוק וטלטלו ,הרי  -כי לכלב חי טוב מן האריה המת.
ושבח אני את המתים שכבר מתו  -אלו האבות אברהם יצחק ויעקב ,מן
החיים אשר המה חיים עדנה  -זה משה .שהרי כשחטאו ישראל במדבר אמר
משה כמה תפלות ותחנונים ולא נענה ,וכיון שאמר זכור לעבדיך לאברהם
ליצחק וליעקב  -מיד נענה (שבת ל ,א)

והנה ידענו ,כי לכל איש זמן קצוב וזמן ידוע שיכול לחיות כפי רוב החום
והליחה התולדית ,לא אש זרה וליחה נכריה ,כי הוא הפך התולדות .והדבק
בשם יחזק החום והליחה בכח הנשמה .ואז יחיה האדם יותר מהזמן הקצוב.
וכן כתוב :יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה .וכתוב בחצי ימיו
יעזבנו ,וכתוב כי אם ה' יגפנו או יומו יבא .והנה המת במלחמה או במגפה לא
מת ביומו בזמן הקצוב ,כפי תולדת החום והליחה ,כי מחוץ באו לו מקרים.

והנה ,השם שדבק בו ,יצילנו מכולם .ובתורה פן ימות במלחמה ,אמר
שלמה למה תמות בלא עתך .ואין זה הפך חכמת המזלות ,כי דבר המזל
תלוי בדברים רבים ,כאשר אפרש בפ' ונפלינו אני ועמך .על כן כתוב הנני
יוסיף על ימיך .ומה אוסיף עוד להאריך( .אבן עזרא שמות כג)

והנה זה ידוע ומובן אשר האדם בכללו הוא כדמיון נר ופתילה ושלהבת
האחוזה בו ,כי כל עוד השמן בנר תאחוז השלהבת בהפתילה ובכל רגע
מחסר השלהבת מן השמן עד כי מוכרח לכלות לגמרי ואז תכבה .ורק
אם יוסיפו בהנר שמן כפי השיעור שהחסיר ממנו השלהבת יהיה דולק
תדיר בלא הפסק ,וכן הוא האדם מורכב ביסודותיו וליחות החיוני שבו
הוא כדמיון זה ובאכילתו והנאותיו מוסיף ליחות החיוני בעצמו מה שכח
ויסוד האש מכלה ממנו ,ואם האדם מגביר תשוקה וחמדה לאיזו דבר הרי
הוא מגביר בעצמו כח יסוד האש שבו והרי הוא כמגדיל ומרבה השלהבת
בהפתילה ומרבה לכלות הליחות שבו ,ואם היה התשוקה שווה בשווה
כההנאה שמשיג בזה הרי הוא מוסיף בעצמו כח כפי שיעור הנחסר לו ,אבל
אחרי שההנאה מעוטה הרבה מההשתוקקות הרי הוא כמרבה השלהבת
בפתילה ושמן מוסיף בנר רק מעט לא כפי ערך השלהבת ובעל כרחו
מוכרח להיות הולך וחסר עד כי כלה לגמרי .וזהו שנגזרה המיתה אחרי
אכלו מעץ הדעת כי אחרי שנתרבה בו התשוקה יותר מכפי ערך ההנאה
שמשיג בעל כרחו מוכרח להיות כן ....ורק אותם אשר ריצתם ותשוקתם
לתורה ומצוה רק הם משיגים ההנאה כפי כח החמדה והתשוקה שלהם
ונתווסף בהם הכח הנחסר להם על ידי תשוקתם ויגיעתם ,וזהו שאמר
הכתוב וקווי ה' יחליפו כח ,דמה שנחסר להם על ידי רדיפתם ויגיעתם
נתווסף להם כח חדש בהשיגם תשוקתם ,וזהו לשון חליפין שמחליפין כח
בכח וע"כ ירוצו ולא ייגעו ויחיו לנצח( .בית הלוי בראשית פ"ב)

חיים ומוות
תעלומת הטבק
מידי שבת בשבתו ,בשעת בוקר מוקדמת אני נוהג למסור שיעור
תורה במקום מגוריי בליאון שבצרפת .בין משתתפי השיעור ישנו
יהודי שדואג להביא בכל שבת קופסא קטנה מלאה טבק ,והוא
מכבד את באי בית כנסת להריח ממנה קמצוץ טבק טרי וריחני
כמנהג היהודים מדורי דורות.

םייח
תוומו

באחת השבתות עוד לפני שהתחלתי למסור את השיעור ,כיבד אותי
היהודי בהרחת הטבק .נטלתי מידו את הקופסא ,וכשפתחתי אותה
ראיתי שהיא מלאה בטבק ריחני וטוב .אך כיון שחשתי מעט מקורר
– לא רציתי באותם רגעים להריח מהטבק ,ולכן החזרתי לו את
הקופסא ואמרתי לו שלאחר השיעור אשמח להריח ממנה.
כשהשיעור הסתיים מיהר היהודי להגיש לי את קופסת הטבק ,אך
כשפתחתי אותה גיליתי לתדהמתי שהקופסא ריקה!
"מדוע אתה נותן לי קופסא ריקה?" שאלתי את היהודי.
בעל הטבק שלא הבין למה אני מתכוון ,כי הרי בבוקר הייתה הקופסא
מלאה לגמרי ,התקרב אליי והבחין גם הוא שקופסת הטבק ריקה!
הבטנו כה וכה – אולי נשפך הטבק על הרצפה? אך לא .רצפת בית
הכנסת הייתה נקייה ולא נראו עליה כל עקבות לטבק .לפיכך שאלנו
את משתתפי השיעור האם אחד מהם רוקן את קופסת הטבק ,אך
כולם ענו בשלילה.
באופן מוזר ביותר נעלם הטבק כאילו בלעה אותו האדמה.
במשך השבת כשנשאלתי האם ראיתי את הטבק ,השבתי" :לא ,לא
ראיתי להיכן נעלם הטבק .אך הרי כתוב 'ה' נתן וה' לקח יהי שם
ה' מבורך' (איוב א ,כא) .כל מעשי הקב"ה מכוונים משמים ,ועלינו
לקבל אותם באהבה ,וכך גם את תעלומת הטבק".
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כאשר הקב"ה ברא את העולם – הוא לא בראו אלא לכבודו ,וכשעולה

כך להבדיל מתקיימת חיות האדם בעולם .כל זמן שהנשמה ,שהיא
המציאות האלוקית קיימת בקרבו של האדם – אזי רוח חיים קיימת
בו ,אבל ברגע שהקב"ה נוטל את נשמתו ומוציא ממנו את החיות
הזו –האדם מאבד מיד את חיותו והוא נפטר מן העולם.

על פי הסבר זו הבנתי את תעלומת הטבק בשבת :בבוקר יום השבת,
לפני שיעור התורה הקב"ה הכניס בטבק חיות ולכן הקופסא הייתה
מלאה בטבק ריחני וטוב ,אך לאחר השיעור החיות סרה ממנו והטבק
כבר לא היה ראוי לשימוש – ולפיכך הוא התנדף ונעלם.
בפרק בו קראתי נכתב שלכל ברייה בעולם ישנה חיות מסוימת ,מעין
מציאות אלוקית בתוכה .הלחם שאנו אוכלים למשל ,מיועד למאכל
אדם רק בזמן שקיימת בו אותה חיות אלוקית ,וכשהיא סרה ממנו –
הלחם מתעפש וכבר אינו ראוי למאכל .כך גם היין ,כל זמן שהקב"ה
מחייה אותו – ניתן ליהנות ממנו ,אולם מיד כאשר הקב"ה סר ממנו
– היין הופך להיות חמוץ ואינו ראוי עוד לשתייה.
במוצאי אותה שבת ,לפני שהלכתי לישון פתחתי ספר קודש כלשהו
כדי להגות בו מעט לפני השינה .הספר שלקחתי לידיי היה ספרו של
כ"ק האדמו"ר רבי שלום דובער שניאורסון מליובאוויטש זצוק"ל,
וכשהתחלתי לקרוא בו – דבריו ריגשו אותי מאד ,כיון שחשתי שהנה
מצאתי פתרון לתעלומת הטבק.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

וזהו כלל חשוב בעבודת ה' ,שעל פיו יתנהג כל יהודי לפני שנתו.

םייח
תוומו

בכל לילה לפני שאני עולה למיטתי ,אני נוהג ללמוד מעט מתוך ספר
קודש ,שכן ידוע הדבר שבאופן שהאדם הולך לישון – באותו אופן
הוא יקום למחרת .כאשר יהודי הולך לישון מתוך לימוד תורה ומתוך
קשר לקב"ה – קימתו בבוקר תהיה מתוך הרגשת קשר לקב"ה.
ולהבדיל ,אדם שישן מתוך מחשבות של שטות ,יקום מתוך מחשבות
של שטות.

משמים ראו במצוקתי וסייעו לי ליישב את דעתי בעניין.
זו הייתה אומנם תשובתי לשואלים ,אבל בתוך לבי לא הפסקתי
לחשוב על התעלומה המוזרה והדבר הציק לי מאד.

במחשבתו לבטל בריאה מסוימת שברא – האלוקות שלו עוזבת
אותה מיד ובזה מסתיימת כל החיות שלה.
נמצא ששליטתו ומלכותו של הקב"ה ניכרות בכל הבריאה באופן
מוחשי ,בבחינת "ומלכותו בכל משלה" (תהילים קג ,יט).

איתות משמים
"כבוד הרב" ,פנה אליי יהודי מניו זילנד "מעשה נורא קרה לי ,אך
בגללו זכיתי לשוב בתשובה לאבי שבשמים!" כך אמר ,ומיד המשיך
וסיפר:

םייח
תוומו

"באחד הלילות כאשר ישנתי ,נראתה לי בחלומי דמות שאמרה לי
פתאום' :באתי לבשר לך שבנך מת בשנתו! כעת יש לך שתי ברירות
– או להמשיך לישון ,או לקום ממיטתך ולבדוק אם הדבר נכון .אבל
בכל מקרה ואיך שלא תנהג – מצבו של בנך לא ישתנה' .כך אמרה
לי הדמות ונעלמה.
"התעוררתי מיד וניגשתי למיטתו של בני ,שם הבחנתי בו מוטל ללא
רוח חיים .לאחר ההלם הראשון שאחז בי הבנתי שעונש זה נשלח לי
משמים כתגמול על מעשיי הרעים ,ולפיכך החלטתי לחזור בתשובה
ולקבל עליי עול תורה ומצוות" .כך סיפר היהודי.
לשמע הסיפור הנורא לא התאפקתי ושאלתי" :מה חשבת מיד כאשר
גילית שהדמות שבחלומך דיברה אמת ובנך מוטל לפניך ללא רוח
חיים? האם הדבר גרם לך לכעס? לטרוניה? לרצון להתמרד?"
אך היהודי השיב בפליאה" :מה הייתי מרוויח לו הייתי מתרעם נגד
רצון ה'? מה הייתה עוזרת לי ההתמרדות כנגדו? הלא הקב"ה הוא
מלך העולם ואני הקטן אינני יכול לעשות שום דבר כנגדו!"
כששמעתי את דבריו של היהודי גיבור הרוח חשתי חיזוק גדול
באמונה .פעמים רבות כשיהודי מקבל מכה מריבונו של עולם – הוא
כועס ומתמרד כלפי שמים ,אך תגובה זו אינה משיגה את התוצאה
הרצויה כלל.
הרי הקב"ה ביקש לאותת לו שיתקרב אליו ויתחזק במצוות ,ולא
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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דקות ספורות לאחר שהסתיימה השיחה והיהודי הניח את שפופרת
הטלפון – צלצל הטלפון שוב ,ומעבר לקו הודיעו לו על מותה
הפתאומי של אמו .כששמע זאת הבן – הלם גדול אחז בו .הרי מספר
דקות קודם לכן הוא שוחח איתה והיא אמרה לו שהיא חשה בטוב

באותו יום ,כשהיהודי שוחח עם אמו הוא שאל לשלומה והיא השיבה
שברוך ה' שלומה טוב מאד והיא מרגישה מצוין .היהודי המשיך
להתעניין אצל אמו על שאר ענייני היומיום ועל השבת שחלפה
ושוחח איתה ממש כִ דבר יום ביומו.

שח באוזניי יהודי יקר שבאחד הימים הוא שוחח עם אמו בטלפון
כמעשהו מידי יום .יהודי זה חש הכרת הטוב והערכה גדולה להוריו
שהביאו אותו לעולם ,גידלו אותו והעניקו לו חינוך יהודי ,ולכן הוא
השתדל להוסיף ולכבדם בכל עת ,מעבר לחיובים בהם היה מחויב
מדין מצות כיבוד הורים .בתוך כך הוא היה מקפיד לשוחח עם אמו
ולדרוש בשלומה מידי יום.

שתי שיחות טלפון
משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

טוב יעשה האדם כשיחזור בתשובה מיד לאחר האיתות הראשון
שהגיע אליו מבורא העולם ,ולאחר שישוב בתשובה על חטאיו יהיה
אהוב למעלה ,וימשוך אליו למטה שפע טובה וברכה ממרומים.

םייח
תוומו

האם לא חבל על כל אותם איתותים מרים ומכות כואבות שהוא
סופג מהקב"ה בדרך לתשובה? הרי היה יכול למנוע מעצמו את
אותם קשיים וצרות שעבר בדרך לתשובתו אם היה מתעורר לחזור
בתשובה מיד לאחר המכה הראשונה ,ומי ירצה להביא על עצמו
צרות מתוך בחירה אישית?
שיתקומם כנגדו .כאשר הוא כועס ומתמרד כנגד רצון ה' – בכעסו
הרב הוא אינו מתקרב לאלוקיו ולו בצעד קטן אחד ,אלא להיפך,
הוא מתרחק ממנו .ולפיכך נשלחים עבורו משמים איתותים נוספים
ומכות חוזרות עד שלבסוף האדם מכניע את לבו לפני בוראו ושב
אליו בתשובה.

ובנעימים ,וגם מנימת קולה הוא הרגיש שהיא באמת מרגישה טוב.
ומה קרה לה פתאום שללא כל התראה מוקדמת עזבה את העולם?
אלא כל זמן שהנשמה מצויה באפו של אדם – הדבר מוכיח שהקב"ה
חי בקרבו .וברגע שהקב"ה מסתלק ממנו ונוטל את נשמתו – האדם
נפטר.
חיות נצחית שייכת רק בעולם הבא .ולעומת זאת ,החיים בעולם הזה
מתקיימים באופן זמני כל עוד הנשמה שוכנת בגופו של האדם ,כדי
שיוכל לעבוד את בוראו ולתקן בעולם הזה את מה שדרוש תיקון,
וזאת על ידי עיסוקו בתורה ובמעשים טובים.

םייח
תוומו

הבטחת הצדיק
לעיתים ,צדיק שבדור נותן ליהודי ברכה שיזכה לאריכות ימים ושנים.
אותו יהודי שבוטח בברכת הצדיק שתתקיים עלול לחשוב חלילה
שיש לו עוד זמן רב לחיות ולכן הוא אינו צריך לעשות תשובה בכל
יום מימיו ,שהרי יש בידו הבטחה מהצדיק שהוא יחיה חיים ארוכים.
אך מחשבה זו – טעות ביסודה .הקב"ה יכול לקחת אותו מהעולם
בכל עת שירצה ,ואין בברכת הצדיק הבטחה מפורשת מריבון
העולמים שישאיר אותו בעולם הזה עד גיל זקנה ושיבה.
הכרתי יהודי במרוקו שלפני שנים רבות קיבל מהצדיק הבבא סאלי
זיע"א ברכה גדולה שיזכה לאריכות ימים ושנים .אותו יהודי באמת
האריך ימים ,ובמהלכם ביקש מהצדיק ברכה נוספת שיחיה לאורך
שנים ,והצדיק זיע"א שוב ברך אותו שיזכה לאריכות ימים.
יהודי זה ידע שברכת הצדיק מגנה עליו כל עוד הצדיק מעתיר עליו
בתפילתו .ומרגע שתפילות הצדיק תיפסקנה – גם ברכתו כבר לא
תעמוד לו יותר להאריך חיים בעולם הזה.
ואכן ,ביום שהבבא סאלי זיע"א נפטר ,ישב היהודי לכתוב את צוואתו
והתכונן לכך שזהו יומו האחרון בעולם .הוא קרא אליו את בניו ,נפרד
מהם בדמעות ותוך כדי קריאת שמע הסתלק מן העולם.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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מעשה ביהודי שבא לפניי נרעש ונפחד וסיפר שאשתו התעוררה
בלילה מבוהלת ,ואמרה שהרגישה בשנתה שאישה אחרת נוגעת בה

תיקון רוחני

אם כן יש לחוש בכל יום שמא זהו יומנו האחרון בעולם ולשוב
בתשובה על מעשינו בכל עת.
מובא בגמרא במסכת שבת (קנג ,א)" :רבי אליעזר אומר שוב יום
אחד לפני מיתתך ,שאלו תלמידיו את רבי אליעזר וכי אדם יודע
איזהו יום ימות ,אמר להן וכל שכן ישוב היום שמא ימות למחר
ונמצא כל ימיו בתשובה".

לעומת זאת ,ישנן פעמים בהן הצדיק גוזר אך הקב"ה בשל חשבונות
שמים שאיננו מבינים – פועל אחרת ואינו מקיים את הגזירה .במקרים
אלו למרות ברכתו והבטחתו של הצדיק האדם נפטר טרם זמנו.
הצדיק רבי משה אהרון פינטו והבבא סאלי זיע"א

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

םייח
תוומו

יהודי זה – ברכת הצדיק התקיימה בו ,ובזכות תפילות הצדיק הוא
זכה להאריך ימים ושנים.

ולוחצת את עיניה בכח רב .הדבר גרם לה לחרדה גדולה ולפחד והיא
ביקשה לדעת מה עליה לעשות.
לא ידעתי כלל מה לייעץ ליהודי ולאשתו ,אך הרגשתי בלבי שהאישה
דוברת אמת.
ניסיתי להתאמץ ולחשוב בעניין ולפתע נזכרתי שבשבת הקודמת
לכך קראתי על צדיק מסוים שנזדמן לפניו אותו מקרה ,שיהודים
התלוננו שמישהו לא מוכר הציק להם בשנתם .אותו צדיק שאל את
בעלי המעשה האם בתקופה האחרונה הם עקרו עץ ,וכאשר הם ענו
בחיוב אמר להם הצדיק שייתכן שבעץ שהם כרתו היה גלגול נשמה,
ובעקירת העץ נעקר גם התיקון של אותה נשמה ,ומסיבה זו היא
באה אליהם להפחידם.

םייח
תוומו

סיפור זה סיפרתי ליהודי שבא לפניי ,ושאלתי אותו האם הוא או
אשתו עקרו עץ בתקופה האחרונה .היהודי השיב לי שהוא עקר עץ
בזמן האחרון ועוד הוסיף שלפני תקופה נפטרו כמה מבני משפחתו.
חשבתי מעט ואחר כך אמרתי לו" :תראה ,אינני יודע בוודאות ,אך
ייתכן שאחת מנשמות בני משפחתך התגלגלה באותו עץ שעקרת
לצורך תיקון רוחני ,וכאשר עקרת את העץ הכאבת מאד לנשמה
שהתיקון שלה נעקר ,ולכן היא באה להציק לאשתך באישון לילה".
מתוך רצון להביא לתיקון הנשמה – הוריתי ליהודי ולאשתו לעשות
תיקון מסוים שקראתי עליו באחד הספרים הקדושים ,וקיוויתי שכך
הנשמה לא תוסיף עוד להציק לבני הזוג.
אינני יודע אם היהודים עשו את התיקון או לא ,אבל לצערי הרב נודע
לי שימים ספורים לאחר הביקור אצלי נרדם אחד מבני המשפחה
עם סיגריה בוערת ביד ,הסיגריה נפלה על השמיכה שהייתה לצידו
וגרמה לשריפה איומה ומהעשן שלה הוא נחנק ומת.

חשבונות שמים
ר' יוסף בוזגלו ע"ה היה יהודי יקר ,ירא שמים בתכלית וחזן אהוב על
הבריות.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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באחת השנים השתתפתי בהלווייתה של אישה שהאריכה ימים
למעלה ממאה שנה .ההיכרות שלי עם בני משפחתה ועימה הייתה
ארוכה ועמוקה והתחילה עשרות שנים קודם לכן.

זכור כי עפר אנחנו

אולם יש לנו ללמוד ממעשיו ולדאוג שכשם שפטירתו הייתה מתוך
עיסוק בדברי תורה – כך כל מעשינו בעולם צריכים להיות מכוונים
לשם שמים ,ונזכה לחיות ולהתקיים מתוך עיסוק תמידי בדברי
התורה.

אל יעלה בלבנו כלל שאם ר' יוסף היה מקדים את התפילה בחמש
דקות אולי היה ניצל ממיתה זו ,כיון שכך גזר הקב"ה ואסור לנו
להרהר אחר מעשיו .אין לנו כל הבנה בחשבונות שמים שהם עמוקים
ונסתרים מבני אדם.

באותם רגעים ממש ,הגיע מולו במהירות רבה כלי רכב שפגע בו
ודרס אותו למוות .ונמצא אם כן ,שר' יוסף ז"ל עזב את העולם מתוך
עיסוקו בדברי התורה" .כך סיפר ר' שמואל מויאל.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לאחר שהסתיימה התפילה ,ר' יוסף ז"ל יצא מבית המדרש תוך כדי
שהוא מחבר לאוזניו אוזניות שבהן יאזין לדברי התורה.
שאלתי אותו למה יתעכב כל כך הרבה זמן עד שיתחיל בתפילה,
והרי אפשר להתחיל להתפלל כבר בעוד חמש דקות – אך הוא עמד
על שלו ,המתין עשר דקות ואחר כך החל בתפילת המנחה.

םייח
תוומו

"באותו יום בו נלקח החזן ר' יוסף בוזגלו לגנזי מרומים ,רגעים
ספורים קודם זמן תפילת המנחה שאלתי אותו מתי יעמוד להתפלל
כשליח ציבור ,והוא השיב לי שבעזרת ה' הוא יתחיל בתפילה בעוד
כעשר דקות.

תלמידי ,ר' שמואל מויאל הי"ו היה עד בעיניו ממש לפטירתו
הטראגית שארעה בפתע פתאום ,בקיצור ימים ושנים ר"ל ,וכך סיפר
לי תלמידי:

אותה אישה הייתה עשירה גדולה ולא חסר לה דבר .בית פאר עמד
לרשותה ובו משרתים ומשרתות לרוב ,פלאי הטכנולוגיה והקידמה
שרתו אותה בנאמנות ,וכל מה שהיא רצתה ניתן לה מיד.
אולם כאשר ראיתי את אנשי החברא קדישא מורידים את גופתה
לקבר והיא מלוכלכת מעפר ,חשבתי לעצמי :היכן הם הפאר
והאסתטיקה שהיו לה בחייה? היכן כל אותם תענוגות ופינוקים שהיו
מנת חלקה? היכן תכשיטי הזהב ,הכסף והיהלומים שהיא הייתה
עונדת על עצמה?

םייח
תוומו

ובמוחי הבנתי דבר חשוב – כל האמצעים החומריים שעמדו לרשותה
והסבו לה חיי פאר ונוחות נשארו בעולם הזה!
זהו סופו של כל אדם ,אפילו אם הוא עשיר גדול – בבוא יומו מגיע
גופו למקום עפר רימה ותולעה ,ורק נשמתו עוברת לעולם שכולו
טוב כשהתורה והמצוות הן היחידות המלוות אותה .לכן כדאי לעמול
בעולם הזה לקנות הרבה תורה מצוות ומעשים טובים ,כדי שנזכה
בבוא היום לליווי מכובד בעולם העליון.
מעשה נוסף שחידד במוחי את ההבנה הזו היה עם קרוב משפחה
של אשתי שהיה עשיר מופלג ,ועושרו היה כל כך גדול – עד שלא
הייתה כל אפשרות להעריך את עושרו .בכספו הרב ,הוא היה יכול
להחזיק מוסדות תורה לאורך שנים ולתמוך בנזקקים רבים.
יהודי עשיר זה ביקש לקבוע פגישה עם אשתי ,קרובת משפחתו,
כדי לסכם איתה מספר עניינים בקשר לצדקה שהוא מבקש לתרום
לאחר מותו לעילוי נשמתו.
אבל מותו היה פתאומי ומר ,והפגישה שביקש לקבוע מעולם
לא יצאה לפועל .בפעם האחרונה בה נסע ברכבו המפואר ארעה
תאונת דרכים מחרידה ,ורכבו עלה באש כשהוא לכוד בתוכו מבלי
יכולת להיחלץ ממנו .ולמרות שהוא זעק לעזרה – איש לא היה יכול
להושיעו וגם עושרו הרב לא עזר לו בשעת מצוקתו ,עד שהוא מת
במיתה משונה זו ונקבר בקזבלנקה שבמרוקו ללא שעלה בידו לדאוג
לצדקה ולמעשים טובים שיגרמו לו עילוי נשמה אחרי מותו.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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זהו מוסר השכל גדול לכולנו ,שנדע שלאף אחד אין ביטחון על חייו.
כולנו נמצאים בעולם הזה באופן ארעי ,היום כאן ומחר בעולם הבא,

הרגעתי אותו ואמרתי לו שאין לו מה לחשוש על עצמו ,והתמונה
שהופיעה במשרדו יומיים קודם לכן הייתה רק רמז לכך שמיתתו של
התלמיד קרובה לבא.

לשמע הבשורה הנוראה הרב אלבז נבהל מאד ,פחד מילא את לבו
והוא בא אליי לשאול האם יש עבורו רמז בכך שתמונת התלמיד
שנהרג בתאונה נפלה דווקא במשרדו יומיים לפני כן.

כיון שכך המשיך הדובר מעבר לקו ובישר למנהל בצער רב ששעה
קלה קודם לכן התלמיד נהרג בתאונת דרכים קשה ר"ל.
הרב אלבז נדהם מצירוף המקרים ,וענה שביומיים האחרונים עומדת
תמונתו של התלמיד על שולחנו לנגד עיניו.
לאחר יומיים צלצל הטלפון
במשרדו של המנהל והדובר מעבר
לקו שאל האם המנהל זוכר את
אותו תלמיד פלוני שלמד בבית
ספרו מספר שנים קודם לכן.

הילד ז"ל

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

םייח
תוומו

הרב אלבז הרים את התמונה,
הניח אותה על השולחן שלפניו
ובכל פעם שעבר לידה – הביט בה
לרגע קל .במשך יומיים התמונה
הייתה מונחת על שולחנו ,ובכל
פעם שעיניו נתקלו בה – הוא נזכר
באותו תלמיד שלמד בבית ספרו.

תוך כדי ההתעסקות בקלסרים ,נשמטה מאחד מהם לפתע תמונת
תלמיד שלמד בעבר בבית הספר.

רבי דוד אלבז שליט"א ,מנהל בית הספר היהודי בפריז שבצרפת,
סיפר שבאחד הימים ,כאשר ערך סדר במשרדו הוא החליט להשליך
לאשפה קלסרים ישנים שהעלו אבק וכבר לא היה בהם צורך.

התמונה המעוררת

ועל כן עלינו להכין צידה של תורה ,מצוות ומעשים טובים לעולם
שכולו טוב.
כיון שהרמז למות התלמיד נשלח דווקא למשרד בית הספר –
הוריתי לרב אלבז שיארגן עצרת התעוררות גדולה ,ובה יספר בפני
המשתתפים על התלמיד ותמונתו ,כדי שכולם ידעו שזה סוף כל
האדם .וכאשר הנאספים יתחזקו מהסיפור ומהמסר שלו ויעלו בהם
הרהורי תשובה – יהא הדבר לזכותו של הילד ע"ה ולעילוי נשמתו
הטהורה.

םייח
תוומו

לב צעיר
בשנים עברו היה לי מכר שחגג יובל שנים לחייו .מצבו הבריאותי
הייתה תקין לגמרי והוא חש בריא ושלם ,אך מתוך חשש קל
שמא גופו מתחיל להזדקן ולהיחלש הוא ביקש לוודא שתחושותיו
הבריאות אינן מטעות אותו והלך לערוך בדיקות מקיפות ויסודיות
לכל איברי גופו.
בחסדי שמים ,כל תוצאות הבדיקות הראו שגופו תקין לגמרי
ובריאותו טובה ואיתנה ,ואפילו הרופא שבדק את לבו שמח ואמר
שכבר זמן רב הוא לא פגש אדם שבשנות החמישים לחייו הלב שלו
מתפקד בצורה כל כך טובה ,כמו לב של אדם צעיר.
היהודי שב לביתו שמח וטוב לב ,ובני משפחתו שמחו איתו בבשורה
הטובה שהתבשר .אך לא לעולם חוסן .בלילה שלאחר מכן היהודי
לקה בהתקף לב קשה שהכריע אותו ,ולמרות בריאותו האיתנה הוא
נפטר מן העולם.
אדם אינו יודע מתי יבוא יומו .גם אם הוא מרגיש שגופו מתפקד
בצורה מושלמת ועוד קיבל לתחושות אלו הסכמות מהרופאים – אין
לו כל ערבות לכך שהדבר יימשך כך ברגע הבא ,איש לא התחייב
בפניו שהוא לא יסיים במפתיע את חייו.
ולכן הורונו חכמים לשוב בכל יום בתשובה ,באומרם" :שוב יום אחד
לפני מותך" (אבות ב ,י) .וכיון שהאדם אינו יודע מתי ימות – עליו
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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האב המאושר שהכיר בנס העצום שנעשה לבן שלו שנסחף בים,
הרגיש כאילו בנו שב אליו מעולם האמת ,והוא אמר שמאותו יום
שהוא מצא את בנו – החיים נתפסים בעיניו כדבר יקר ערך וחשוב
פי כמה ממה שנחשבו בעיניו עד לאסון הצונאמי ,וזו הייתה לשונו:
כאשר חדרה למוחו ההבנה הזו והוא התחיל להתאבל על בנו – הוא
מצא אותו פתאום במקום מוגן ובטוח!

יומיים חלפו ,במהלכם נודע בעולם על אסון הצונאמי הגדול ,ועל
הנזקים הגדולים שגרם בנפש ,ברכוש ובכל מה שלקח איתו הים
הגדול שיצא מגבולותיו ועלה ברעש אדיר על היבשה .האב הכואב
הבין שיותר הוא לא יראה את בנו יקירו לעולם ,ובלבו הוא צרף את
בנו לקרבנות האסון שטבעו במצולות הים.
יהודי שהיה במזרח הרחוק סיפר שכאשר אסון הצונאמי התרחש,
הוא ובנו שהו על שפת הים כשלפתע פתאום ,ללא כל הודעה
מוקדמת הוא הבחין בגל גדול ואדיר שהתקרב אליהם וסחף עימו
את בנו הרחק הרחק ממנו .באותן שניות איומות אותו יהודי הרגיש
שעולמו חרב עליו ,אך עד מהרה הוא התפכח והחל לזעוק מרה
לקב"ה שיציל את בנו.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

בעולם כולו ערך 'קדושת החיים' הינו ערך עליון ביותר .אנשים מוכנים
לתת כל הון שבעולם כדי להגן על חייהם ,ויותר מזאת – אנשים רבים
ויקרים כגון ארגוני כיבוי האש ,החילוץ וההצלה ,מסתכנים בעצמם
ומוסרים את נפשם כדי להציל אנשים אחרים הנמצאים בסכנה.

םייח
תוומו

הקב"ה ברחמיו המרובים טבע באדם רצון פנימי לחיים .כאשר חייו
של אדם נמצאים בסכנה והוא מבין שהוא הולך לאבד את חייו –
רצון החיים גורם לו להוציא מעצמו כוחות על אנושיים שיסייעו לו
להתגבר על אותה סכנה וכך יציל את חייו ויינצל ממוות.

ערך קדושת החיים

לדמות לעצמו בכל יום כאילו זהו יומו האחרון בעולם ,וממילא בכל
יום ישוב בתשובה על מעשיו (עי' שבת קנג ,א).

"האדם אינו יודע מהם החיים באמת ,עד שהוא עומד מולם וכמעט
מאבדם".

שוב יום אחד לפני מותך
באחת מקבלות הקהל שערכתי בארצות הברית בא לפניי מר אזולאי
ז"ל ,יהודי שהתחתן בגיל מבוגר ולא זכה להיפקד בילדים ,וביקש את
ברכתי לזרע של קיימא.

םייח
תוומו

כהרגלי בקודש הוריתי לו להתחזק במספר עניינים בעבודת ה',
ובחסדי שמים האיש זכה להיפקד בשלישיית בנות.
לאחר שנה ,כשהייתי שוב בארצות הברית הגיע אליי מר אזולאי עם
שלושת בנותיו ולאחר שהודה לי שוב ושוב על הברכה שהענקתי לו
בזכות אבותיי הקדושים זיע"א הפקיד בידי סכום כסף ,תרומה עבור
מוסדות התורה הקדושים.
אך בשנה השלישית ,במשך כל זמן שהותי בארצות הברית לא הופיע
מר אזולאי כלל ,ודבר זה הפליא אותי מאד.
מספר דקות לפני שיצאתי מארצות הברית הגיע פתאום האיש,
וביקש לקבל ברכה אך לא הביא איתו פדיון נפש ,תרומה ,עבור בני
ביתו.
התפלאתי לפשר הדבר וחשבתי בלבי – הרי כתוב "וצדקה תציל
ממוות" (משלי י ,ב) .אך לא אמרתי למר אזולאי שום דבר בנידון,
ורק ברכתי אותו ואת בני משפחתו כפי שביקש .דנתי אותו לכף זכות
שבודאי ישלח את תרומתו בהמשך.
שבועות ספורים לאחר הביקור בארצות הברית קיבלתי שיחת טלפון
בה בישרו לי לדאבון הלב שמר אזולאי קיבל שטף דם פתאומי
במוחו ,ונפטר לבית עולמו כשהוא בן חמישים ושתיים שנים בלבד!
לשמע הבשורה הקשה הייתי מזועזע ונרעש .גם בעל הבית שלי
בארצות הברית ,שהתקשר לבשר לי את הבשורה המרה נשמע המום
ונפחד כולו.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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בשמחת נישואי בני היקר רבי משה אהרון שליט"א שנערכה בארץ
ישראל ,השתתפו יהודים רבים מכל העולם .בין המוזמנים כיבד אותי
בנוכחותו הנדיב החשוב אדון מצליח הי"ו ,שתורם רבות למוסדותינו

והחי ייתן אל לבו

מר אזולאי ע"ה חש את יום פטירתו הקרב ודאג מי יאמר אחריו
קדיש ,וודאי הוא שתחושתו עוררה אותו לשוב בתשובה ונפטר מתוך
תשובה .ואם כן זכה לקיים את הנאמר "ושוב יום אחד לפני מיתתך"
(אבות ב ,י) ,והוא מזומן לחיי העולם הבא.

לא כל אדם זוכה לדעת שמיתתו קרובה ,ואדם שאינו מודע לזמן
מותו ,נלקח מן העולם לעיתים מבלי שהספיק לעשות תשובה על
חטאיו .אך יהודי שיש לו זכויות – זוכה ומיידעים אותו מן השמים
בדבר מותו ,וזוהי ההרגשה הפנימית שחש אדם שקיצו קרב.

הנה ,גם מר אזולאי ז"ל חש יום קודם מותו שהוא עומד לעזוב את
העולם ,ודאג שלא יהיה מי שיאמר אחריו קדיש".
משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

כששמעתי את סיפורו אמרתי לו" :זה מה שאמרו חכמינו זכרונם
לברכה ששלושים יום לפני המיתה מודיעים לאדם שהוא הולך
להיפטר מן העולם (עי' זוהר ח"א ריז ,ב).

םייח
תוומו

והוא השיב" :מר אזולאי ע"ה אמר לי יום לפני פטירתו – 'מי יודע מה
יהא איתי ,אולי אמות מחר ואין מי שיאמר אחריי קדיש ,כיון שנולדו
לי רק בנות' ,וכך ביקש ממני שלאחר פטירתו אני אומר אחריו קדיש.
התפלאתי לשמוע את דבריו ,שהרי הוא אדם צעיר ובריא ולפיכך
שאלתי אותו' :מר אזולאי ,למה אתה מדבר כך ,והרי אתה עדיין צעיר
לימים ואין שום סיבה שתמות בזמן הקרוב?' אך הוא השיב לי בקול
שקט שיש לו הרגשה כזו .ובאמת למחרת היום תחושתו הפנימית
התקיימה והוא נפטר .לכן אני נפחד ומזועזע" .כך אמר בעל הבית
שלי בארצות הברית.

"מדוע אתה נשמע מפוחד כל כך?" שאלתי אותו.

הקדושים ,ובין תרומותיו החשובות למוסדות באשדוד הוא תרם גם
ספר תורה מהודר ,שנכתב על ידי רב הקהילה דאז ,הרב יוסף יעקובי
זצ"ל.
למחרת החתונה ,בא לפניי אדון מצליח וביקש להיפגש עם הרב
יעקובי שכתב את ספר התורה שהוא תרם מנדבת לבו .לצערי הרב
נאלצתי לבשר לו שהרב יעקובי זצ"ל נפטר באופן פתאומי ,ועל כן
לא יוכל לפוגשו.
לשמע בשורתי המצערת שאל התורם בפליאה" :הרב יעקובי ע"ה
היה צעיר לימים ולא היה נראה עליו שהוא סובל ממחלה כלשהי,
ואיך אם כן הלך לעולמו כך בחטף?"

םייח
תוומו

השבתי לו" :תשמענה אוזניך מה שפיך מדבר ,על דיבוריך האחרונים
נאמר' :והחי ייתן אל לבו' .הנה אתה איש עסקים ששקוע כל ימיך
בעסקים ,וראשך נתון לענייני העולם הזה ,סכנה גדולה אורבת
לפתחך שמא תשכח חלילה את הקב"ה ותבעט בתורה הקדושה
ובמצוות ,בגלל שאתה עלול לטעות שהעולם הזה הוא העיקר
והחיים פה הם לנצח.
ולכן זימן לך הקב"ה לשמוע על מותו הפתאומי והטראגי של הרב
יעקובי זצ"ל ,שנלקח מאיתנו בחטף ללא כל התראה ,למרות שהיה
בריא ושלם .זאת כדי להמחיש לך שהעולם הזה הוא בר חלוף ,ואין
איש שנשאר בו לנצח".
דבריי נכנסו ללבו של אדון מצליח והוא ביקש לדעת מה עליו
לעשות כדי שלא ישכח אפילו לרגע קט את המסר העצום שלמד
באותם רגעים .והשבתי לו שיקבל על עצמו קבלה כלשהי שתהיה
עבורו התקדמות ברוחניות.
"אתן סכום נכבד לצדקה" אמר אדון מצליח.
שמחתי על רחבות לבו אך אמרתי לו שצדקה הוא נותן גם כך ,וברוך
ה' הוא איש חסד וידו פתוחה ליתן צדקה.
כעת עליו לדאוג לנפשו ,ולקבל עליו להתחזק במצוה שהיא בין
אדם לקונו ,שבעשייתה יזכה להתקרבות נוספת לה' יתברך.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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לאחר ההספד ניגש אליי אחד מחבריו של הנפטר ותוך כדי נפנוף

כאשר הגיעה גופת הנפטר לעיר ליאון ,נתקבצו ובאו למקום רבים
מחבריו מהעיר ניס ,ואני נשאתי בפניהם ובפני ציבור המלווים דברי
הספד והתעוררות.

על כל פנים כששמעתי על מותו של הבן הצטערתי מאד ונסעתי
להשתתף בלוויית הבחור.

באחד הימים הגיעה לאוזניי השמועה שבנו של אחד ממזכיריי איבד
את עצמו לדעת ר"ל .אומנם היו למעשה גרסאות שונות ,כאשר לפי
אחת מהן – אנשי העולם התחתון איימו על חייו ורצו להרוג אותו
ולכן הוא שם קץ לחייו בעצמו ,ולפי גרסא אחרת הבחור לא התאבד
אלא מרוב פחד מאויביו נפל מהחלון ומת.

א-ל נקמות ה'

לצערנו הרב לא הצלחנו למצוא את ארונו של היהודי ,אבל כשראינו
את גופות הנפטרים לאחר מותם כשתולעים ,נחשים ועקרבים
מכלים את הגופה ,למדנו מוסר גדול על האפסיות של האדם ועל
תכליתו בעולם הזה ,כפי דברי חכמינו ז"ל" :ולאן אתה הולך למקום
עפר רימה ותולעה" (אבות ג ,א).

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

כך פתחנו ארון אחר ארון במטרה למצוא את הטלית.

םייח
תוומו

בקבר אחים גדול שנמצא במקום ,נקבר גם יהודי מעם ישראל .קבורה
זו בין הגויים גורמת צער גדול לנשמה ,לפיכך הוחלט להעביר את
ארונו של היהודי לקבר ישראל .גם אני נתבקשתי לסייע בחיפושים
אחר ארונו של היהודי מבין כל ארונות הקבורה הגויים ,וסימן היה
בידינו – שבתוך ארונו של היהודי ישנה טלית ,ועל פי סימן זה חיפשנו
את הארון היהודי.

גּוא ְדלֹוּפ הסמוכה לוונצואלה שבדרום אמריקה,
כששהיתי במדינת ַ
נזדמנה לידי מצוה גדולה.

מקום עפר רימה ותולעה

באקדח שבידו אמר לי" :כבוד הרב ,אם אני אתפוס את מי שאיים על
החבר שלי – אני אהרוג אותו באקדח הזה שבידי".
נבהלתי לשמע הדברים החמורים ואמרתי לו" :אנא ממך ,השאר את
הנקמה לקב"ה שעליו נאמר "א-ל נקמות ה'" ,ואל תיגע כלל בכלי
נשק זה ,שמא ח"ו נשק זה יפעל נגדך .עכשיו אנו בגלות ,אין לנו
בית מקדש ,אין לנו כהן גדול ואין לנו סנהדרין שתדון בדיני מיתה.
כלי נשק אינו משחק ילדים ,ועל כן אל תעז להשתמש באקדח שום
שימוש שהוא .זרוק את האקדח או שתחזירו מיד למי שנתן אותו
בידיך!"

םייח
תוומו

אך הבחור לגלג על דבריי ולא השיב את האקדח לבעליו.
שבועיים לאחר מכן נודע לי שהוא ירה בעצמו באקדח שהיה ברשותו.
הצטערתי מאד לשמוע שהוא לא התייחס לעצתי ולדברי המוסר
שהשמעתי באוזניו ,וכאב לי בלבי על שהוא איבד את חייו בעולם
הזה ואולי גם בעולם הבא.

מים בארון הקבורה
מעשה שהייתי עד לו בעיניי ממש ,בעיר אשדוד שבארץ ישראל.
ארונו של יהודי שנפטר בליאון שבצרפת שנה קודם לכן הוצא
מקברו שבצרפת והובא לקבורה בארץ ישראל .בזמן העברת הארון
השתתפתי בנשיאתו ונדמה היה לי שאני מרגיש שיש נוזלים בארון,
על כן פניתי לאנשי החברא קדישא ושאלתי" :האם ייתכן שאני
מרגיש מים בתוך ארון הקבורה?"
"כן" ,השיבו לי אנשי החברא קדישא והסבירו שכיון שהגוף היה סגור
במשך שנה בתוך הארון – הגופה נהפכה למים ,ולכן הרגשתי נוזלים
בארון.
כשפתחו אנשי החברא קדישא את הארון הבחנתי בכך שהארון מלא
במים – כפי דבריהם שגופת הנפטר הפכה למים.
נבהלתי מאד לראות עד כמה הקבורה בארון ,כפי שנהוג בצרפת
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כששאלתי את מלוויי לפשר העניין הם השיבו שסיפור המצבה
מתחיל מאות שנים קודם לכן .על פי השמועה – רב המקום לפני
כמה מאות שנים קנה דג גדול לכבוד שבת ,וכאשר הוא חתך בבשר
הדג הוא שמע לפתע קול שבקע מהדג ואמר" :שמע ישראל ה'
אלוקינו ה' אחד" (דברים ו ,ד).
על יד מצבת הדג באוסטריה

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

באחד מביקוריי בווינה שבאוסטריה נזדמנתי לבקר בבית החיים
העתיק במקום .שם הבחנתי במצבה שונה משאר המצבות :על גבי
המצבה לא הופיע שם של נפטר או נפטרת ,ובמקום זאת היתה על
המצבה צורת דג גדול.

םייח
תוומו

דג על המצבה

מצערת את הנפטר .הגוף שנהפך למים נאלץ בעל כורחו להמתין
שנים רבות עד שהארון נרקב ,והעפר נכנס לגופה .באותן שנים עד
שהארון נרקב המים מתעפשים ,ודבר זה גורם צער גדול לנשמת
הנפטר במקומה בעולם העליון.

פחד גדול אחז בו אולם הוא הבין שנשמה קדושה נתגלגלה בדג זה,
ועל כן קבר את הדג בשלמותו בבית החיים היהודי .וכיון שלא ניתן
היה לדעת מהו שמו של האדם שנשמתו התגלגלה בדג זה – הוחלט
לחרוט על גבי המצבה את צורת הדג.
פלאי פלאים .אותה נשמה אומללה שהתגלגלה בדג בודאי זכתה
לבוא על תיקונה בהמלכת הקב"ה ובייחודו בעולם ,מתוך קריאתה
האחרונה ממעמקי הדג.

םייח
תוומו

החיים לאחר החיים
"כבוד הרב" פנתה אליי באחת השנים אישה אלמנה" ,אסון כפול בא
עליי .לא זו בלבד שבעלי היקר נפטר ,אלא עוד כתוצאה מפטירתו
בתי ירדה לגמרי מדרך הישר ,והיא טוענת באוזניי שוב ושוב שהיא
אינה מבינה מדוע אביה נפטר".
התפלאתי מאד .מהו הקושי בהבנת הפטירה? הרי זוהי דרכו של
עולם .היום האדם פה ,ולמחר הוא נפטר מן העולם .העולם הזה איננו
עולם הנצח ,וכל נברא יבוא יומו.
אולם אותה בת לא הבינה מדוע מציאות החיים היא כזו ,מדוע אדם
שאהב את החיים ואת העולם הזה – נאלץ לעזוב אותו? ובגלל חוסר
הבנה זה היא נכנסה לדיכאון עמוק ,הסתגרה בחדרה לבדה ,ולא
הסכימה לקבל את מציאות החיים האכזרית לטעמה .הדיכאון וייסורי
הנפש כל כך התגברו עליה ,עד שהיא הגיעה לידי כך שאיבדה את
אמונתה בה'.
התנהגות זו של הנערה והצורה בה קיבלה את האסון הפרטי שלה הן
אסון בפני עצמו .עלינו לקבל את מציאויות החיים השונות ,קשות
ככל שתהיינה ,ולהתמודד איתן!
כשם שעשיר שנהפך עליו הגלגל חייב להכיר במצבו החדש ,ולא –
ייהפך למוכה שיגעון ,וכמוהו אדם שחלה – מכיר מיד במציאות חייו
החדשה ואינו מתכחש לה אלא מנסה להתמודד איתה ,שאם לא
כן – ייאבד את חייו ,כך בני אדם שחיים בעולם הזה מוכרחים להכיר
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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אולם אם הייתה בבת מעט רוחניות ,היא הייתה מכירה בחיים
שלאחר המוות ,וממילא היה בכוח הדבר לנחם אותה בטובתו של
אביה בעולם העליון.
אין בלבי כל ספק לכך שספקותיה ופקפוקיה של הבת באו לה
כיון שפרקה עול תורה ומצוות ,ומשום כך נהייתה קרובה עוד יותר
לעולם הזה .כעת ,נשמתה המבקשת להכיר בעולם הנצח ובגן העדן
מתקשה לעשות זאת כיון שהיא כל כולה נתונה בחומריות העולם
הזה.

"אבל דבריו לא הרגיעו את נפשה של בתי והיא אמרה שהיא לא
ביקרה מימיה בעולם העליון ולכן היא אינה יודעת כיצד מתנהלים בו
העניינים .ומכיוון שאין איש שראה שם את אביה בוודאות ואין איש
שיוכל להעיד בפניה שבאמת טוב לו – היא לא מקבלת את הדברים".
כך סיימה האישה את סיפורה העצוב.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

םייח
תוומו

"האם מישהו ניסה לשוחח עם בתך?" שאלתי את האישה ,והיא
השיבה" :כן ,ישנו רב שבא לשוחח איתה ,והוא הסביר לה שמצבו
של אביה כעת בעולם העליון טוב יותר ממצבו קודם הפטירה ,משום
שבעולם הזה הוא סבל צער רב ומכאובים קשים שזיככו את נפשו,
וכעת בבואו לעולם הנצח – נפשו רגועה ושלימה" .כך אמרה האישה
והמשיכה:

במציאות של פרידה נצחית מיקיריהם ,ואם לא – הם יוכו בדיכאון
ובשיגעון ,כמו שקרה לנערה אומללה זו שאביה נפטר .עד כאן היו
מחשבותיי לשמע דברי האם.

חינוך ילדים
ַער ַעל ִּפי ַד ְר ּכוֹ ּגַם ִּכי ַיז ְִקין לֹא יָסוּר ִמ ֶּמ ּנָה (משלי כב ,ו)
ֲחנ ְֹך ַל ּנ ַ
כי האדם אי אפשר לו לשבר דרכו ,כלומר מזלו שנולד בו ,אלא שניתנה
הבחירה ביד האדם שיוכל לאחוז במזלו ולהעמידו כפי שירצה ,או צדיק או
רשע או בינוני .וכמו שאמרו במסכת שבת (דף קנו ).מי שנולד במזל מאדים
יהיה שופך דמים .אמר רבי אשי או מקיז דם או לסטים או שוחט או מוהל,
והינו אם הוא צדיק הוא ישתמש בכוח שפיכות הדמים שלו לדבר מצוה,
להיות מוהל .אם הוא בינוני יהיה שוחט או מקיז דם ,שיש בזה קצת מצוה
ולא עבירה ,אבל אם הוא רשע ישתמש בכח המאדים שבו לשפיכות דמים.
וצריך לחנכו לפי טבעו ,ולכוון אותו להשתמש בטבעיו לדברים טובים ללמוד
תורה באפן שמתאים לו .ולקיום מצוות השייכים לטבעיו .ואז גם כשיזקין לא
יסור ממנה ,אבל אם אתה מכריחו נגד מזלו ,עתה ישמע לך מיראתו אותך,
אבל אחר כך בעת יוסר עולך מעל צווארו יסור ממנה ,כי אי אפשר לו לשבר
מזלו( .הגר"א)

תנו רבנן קטן היודע לנענע חייב בלולב ,להתעטף חייב בציצית ,לשמור תפילין
אביו לוקח לו תפילין ,יודע לדבר אביו לומדו תורה וקריאת שמע ,תורה מאי
היא אמר רב המנונא'' :תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב'' ,קריאת
שמע מאי הוא פסוק ראשון( .סוכה מב ,א)

כלל גדול יהיה לאדם המייסר בנו ,ושיהיה בטוח שהבן הולך בדרך הישר אף
בסתר שלא בפני האב .יראה בכל כוחו להדריכו במדת אמת ,כמו שכתוב
למדו לשונו דבר אמת ,ויגדיל לו עונש השקר אפילו בשיחה בטלה ,ויתפאר
לו השכר הגדול מהאומר אמת ,ויטיל מורא גדול עליו באם יוציא מפיו דבר
אחד של שקר ,יתרה בו התראות גדולות.

נמצא כשיהיה מידה זו של אמת תקועה בלב הבן ,אז יקיים הבן כל מצוות
אביו ,כי ירא שישאלנו אביו עשית כך וכך או מה המעשה אשר עשית ,והוא
ישיב לו מפני היראה אמת ,כי ירא אולי יאחז ונמצא בדאי וענשו יהיה מרובה,
ומכוח שמוכרח לומר אמת ,נמצא מוכרח להיות סור מרע ועשה טוב.
והנה בירושלים היה רגיל אצלי חסיד גדול ,מחסידי עליון הספרדים ,ואם
היו נותנים לו עולם ומלואו ,לא היה חס ושלום מוציא מפיו דבר שאינו אמת
בברור .וספר לי מנהג אביו בעודו היה נער הוא ואחיו ,ואם נעשה דבר שלא
כהגן ,אמר אביו מי יודה על חטאו ויאמר אמת ,אזי אמחל לו ,רק יזהר מהיום
והלאה שלא ישנה באוולתו .ומי שיכפר ואני אחקור ואדרוש שאחז בשקר
וכפר ,אני אעשה לו עונשים בכפלי כפלים .וכן עשה ,מי שהודה מחל לו ונתן
לו מתנה איזה מטבעות בעבור שהודה האמת ,וְ לָ ַא ֶחר ששיקר ענשו בעונשים
גדולים ,כך היה מגדל בניו במדת האמת והיה קונה האמת במטבעות ,לקיים
''אמת קנה'' ,ונעשה בבנו החסיד טבע האמת עולמית( .השל''ה הקדוש,
חלק א' עמוד )86

כאשר חינכת את ילדך למשמעת ,הצלחת כבר מראש בכל שטחי החינוך,
ובלי טורח רב תצליח לכוון אותו לאן שאתה רוצה ...שהנחינו את הילד
בשנתיים הראשונות שלו להתרגל לציית רק לרצונו הוא ולעקשנותו ,זאת
אומרת שיפנקו אותו .כמובן ,שהרושם של השנתיים הראשונות לא יטשטש
מהר ,כי הוא מצא אופי חדש ובלתי מכוון לגמרי ,ועל כן אי אפשר להפך את
הרושם של עקשנות ופינוק למשמעת וציות ,ואין הילד יכול פתאום להתחיל
בביטול רצונו המפתח לעקשנות מפני רצוננו ושאיפתנו( .ביסודות החינוך
ח"א של הרש''ר הירש זצ''ל)

חינוך ילדים
מנגינת המילים
כבר מהיותי ילד רך בשנים זוכר אני את כ"ק אבא זיע"א שהיה נוהג
להכריז ולומר בכל עת – "בעזרת ה'" .מנגינתן של המילים החמות
שנאמרו בשפה הערבית ,והטון הנעים שבו הן נאמרו ממשיכים
להתנגן בנשמתי ולהוסיף להישמע באוזניי כל ימיי ,וזאת משום
כוחה העצום של השמיעה.

ךוניח
םידלי

כיון שאותן מילים נשמעו באוזניי כבר מגיל צעיר שבו הלב פתוח
לשמוע ולקבל – כוחה של אותה שמיעה גדל עוד יותר לאין שיעור.
כמו כן זוכר אני פעמים רבות שבהן אבא היה נאנח מתוך כאב ואומר
– "אנשי אמונה אבדו" ,אך לאחר רגע הוא היה חוזר בו ,מבטל בידו
את דבריו האחרונים ואומר" :לא ולא ,אנשי אמונה לא אבדו ,הם
ממשיכים לחיות ולהחיות את העולם באמונתם" ,ומיד היה מתגבר
כארי וקם לעבודת ה' יתברך .במעשים אלו הוא הוכיח את הנאמר
על הצדיקים שבדור – "באים בכוח מעשיהם" ,שבכוח תפילתם
ובכוח שמותיו של ה' יתברך הם עומדים לתקן את מה שפרצו אנשי
הדור בחוסר אמונתם.

דע מה שתשיב
בהיותנו ילדים ,כאשר היינו קוראים בליל הסדר מתוך ההגדה של
פסח את המילים "שפוך חמתך על הגויים" (תהילים עט) ,היה אבא
זיע"א פותח את הדלת כמנהג היהודים מדורי דורות ומזמין את
אליהו הנביא להיכנס אל תוך ביתנו.
באחת השנים שאלתי את אבא" :היכן אליהו הנביא? האם ראית אותו
נכנס?"
"האם לא ראית אותו?" השיב אבא לי בפליאה.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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גם בנוגע לכוס היין של אליהו הנביא – אבא לא אמר שאליהו
הנביא כלל אינו שותה ממנה ,אלא הסביר שאם אליהו ישתה כל
כך הרבה יין בכל בית – הוא יכול להשתכר מכך ,ואנו הבנו שאליהו
הנביא כנראה שותה רק מעט בכל בית ,והדברים התיישבו על לבנו.
כשגדלנו ,הבנו את הדברים לעומקם בזכות האמונה התמימה שאבא
הכניס בנו בהיותנו קטנים.

כל זאת מתוך דאגה שלא נבוא חלילה לידי זלזול במנהגים הקדושים
וכדי שלא תיסדק האמונה התמימה שלנו.
כשחלפו השנים גדלתי והחכמתי ,ואז הבנתי את גודל חכמתו של
אבא שבתשובותיו המחושבות הקפיד שלא לערער את האמונה
בלבנו .ולכן כאשר שאלנו אותו האם הוא ראה את אליהו הנביא
נכנס בפתח ביתנו ,הוא לא השיב בחיוב ,אך גם לא השיב בשלילה,
אלא אמר שכשנגדל נזכה לראותו ,ובכך העביר לנו את התחושה
שללא ספק אליהו הנביא הגיע לביתנו ,אבל רק גדולים וצדיקים
זוכים לראות אותו.

מובן שכוונתו של אבא בדבריו הייתה להתבדח איתנו מעט ,מתוך
מטרה קדושה לחנך אותנו שלא להוציא דבר שקר מהפה.
"בטח אליהו הנביא שתה מהכוס" השבתי בתמימות מעושה .אך
אבא זיע"א לא קיבל את תשובתי ואמר שלא ייתכן שאליהו הנביא
שתה כל כך הרבה יין ,משום שהוא צריך לבקר באלפי בתים של
יהודים ,ואם ישתה בכל בית כל כך הרבה יין – הוא עלול להשתכר
מכך.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

ךוניח
םידלי

כשקמנו בבוקר שאל אותנו אבא" :מי שתה מכוס היין של אליהו
הנביא?"

באחת השנים התחכמתי ושתיתי כשליש מכוס היין.

כמו כן כמנהג ישראל היינו מוזגים יין לכוסו של אליהו הנביא
והולכים לישון .עד היום זוכר אני איך היינו קמים בבוקר שלמחרת
ליל הסדר מלאים ציפייה לראות – האם אליהו הנביא שתה מכוס
היין שהכנו עבורו?

כשהשבתי בתמימות "לא ,לא הבחנתי באליהו הנביא שנכנס לתוך
ביתנו" ,ענה לי אבא" :כשתגדל – תזכה לראות אותו".

ממרחק של שנים כאשר אני נזכר בשנות ילדותי – איני יכול שלא
להתפעל ולהעריך את חוכמתו העצומה של אבא ,שברגישות רבה
השיב על שאלותינו נכונה ,וכך חיזק בקרבנו את האמונה התמימה
הנחוצה כל כך בשנים אלו של בניין האישיות.

דמעותיו של הצדיק
פעם פגשתי ביהודי שסיפר לי שהוא מתרועע עם אישה גויה .דבריו
גרמו לי לצער גדול מאד ,וכשגערתי בו על מעשיו ואף תמהתי מה
יהא על ילדיו שיצאו ממנה ,השיב לי היהודי" :אבל הרב ,אני מניח
תפילין ואני אשמור שבת".

ךוניח
םידלי

רחמים גדולים הציפו את לבי על הטעות הנוראה שבידי היהודי ,ועל
כך שהוא התרחק כל כך מאלוקיו.
פניתי אליו ואמרתי לו בכאב" :לא יועילו לך שמירת השבת והנחת
התפילין ,אם הילדים שיצאו לך מאישה גויה זו יהיו על פי הדת
היהודית גויים ,וגם יתנהגו כגויים לכל דבר".
"אינני מתכוון לחנך את ילדיי רק בדרך היהדות" השיב לי היהודי.
"כבר מתחילה החלטנו שנחנך אותם כך שהם ילמדו משני הצדדים.
כלומר הם יחונכו גם בדרך היהדות ,וגם על פי דתה הגויית של אמם.
וכשיגדלו – הם יחליטו בעצמם באיזו דרך ללכת".
כששמעתי את דבריו נבהלתי מאד ואמרתי" :אם ההורים שלנו היו
נותנים לנו לגדול בדרך שבה היינו בוחרים לעצמנו בבחירה חופשית
– אין ספק שהיינו גדלים פראי אדם כחיות השדה ,כמאמר הפסוק:
"עיִ ר ֶּפ ֶרא ָא ָדם יִ ּוָלֵ ד" (איוב יא ,יב).
ַ
כאשר הורים שואפים לראות את בנם הולך בדרך הישר – עליהם
להקפיד על חינוכו כבר מגיל קטן בכל דבר ועניין ,וגם אז עליהם
להתפלל רבות שהוא יתמיד ללכת בדרך זו .כיון שלמרות החינוך
המושלם ביותר שהילד מקבל מהוריו – הוא נתון גם להשפעת היצר
הרע ולהשפעת העולם שמסביבו ,ולכן אין כל אפשרות להתגמש
בחינוך הילדים.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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סיפור מדהים זה ממחיש לנו במעט את גודל אחריות ההורים
והמחנכים לחינוך הילדים בדורנו ללא פשרות.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

ךוניח
םידלי

"מרן הרב שך זצוק"ל היה
בכל יום בשעה שמונה
בבוקר בוכה בדמעות על
עם ישראל .כאשר שאלו
אותו תלמידיו' :מורנו
ורבנו ,מדוע דווקא בשעה
זו אתה בוכה על מצבו
הרוחני הירוד של העם?'
השיב להם מרן בצדקותו:
'בשמונה בבוקר מאות
אלפים מילדי ישראל
נכנסים למקומות הלימוד
שלהם .חלקם ילדים
טהורים שבאים מבתים
שבהם שומרים תורה
ומצוות ומקפידים על
קלה כבחמורה ,אך רבים
מילדי ישראל רחוקים
בקבר מרן ראש הישיבה הג"ר אלעזר מנחם שך זצוק"ל
עדיין מקיום תורה ומצוות.
ילדים אלו אינם יודעים כלל מהי יהדותם ואין אף אחד שקורא איתם
קריאת שמע .ילדים אלו נועדו לגדול ככופרים בקב"ה ועליהם אני
בוכה דווקא בשעה זו'".

היהודי שתק ,ואני המשכתי וסיפרתי:

וכבר כתבה התורה "כי יצר לב האדם רע מנעוריו" (בראשית ח ,כא),
כלומר היצר מנסה להרחיק את האדם מדרך הישר כבר בעודנו צעיר
לימים ,ורק הקפדה מוחלטת על חינוך הילדים בנוסף לתפילות
ההורים וסייעתא דשמיא בעניין ,רק אלו יוכלו לעמוד כנגד יצר זה".

בכייה על דורות
באחת השנים באה לפניי אישה ,ובבכי גדול סיפרה על חייה הקשים:
"בעלי עזבני ועבר להתגורר עם גויה ,שתי בנותיי עזבו אותי גם הן
והתחתנו עם גויים שאינם בני ברית .כעת ,בני האחרון שנותר לי מכל
משפחתי – מבקש לשים קץ לחייו".
כך היו דבריה ,והיא הוסיפה לשבת בחדרי ולבכות בכי נורא על כל
בני משפחתה.

ךוניח
םידלי

"האם את שומרת שבת?" שאלתי אותה.
"לא" ,הייתה תשובתה.
"האם את מקפידה על כשרות בבית?"
"לא".
"האם את נוהגת לצום ביום הכיפורים?"
"גם לא".
"אם כך ,מה רצונך?" שאלתי בפליאה ,והאישה השיבה" :אני רוצה
שבעלי יחזור אליי ושבנותיי תחזורנה גם הן ותינשאנה ליהודים".
הייתי המום למול בקשותיה .הרי היא עצמה רחוקה כל כך מהיהדות
ואינה מקיימת אפילו את הדברים הפשוטים והבסיסיים ביותר .באיזו
זכות אם כן היא דורשת מבני משפחתה לשמור על יהדותם?
כאשר החינוך בבית אינו חינוך יהודי ,מה הטעם לבכות על כך
שהילדים ירדו מהדרך והתבוללו בין הגויים ,והרי היה צפוי שזה מה
שיקרה?!
לעומת זאת כאשר הורים חפצים שילדיהם ישמרו על שייכותם
לעם היהודי ,עליהם לחנכם לכך מגיל קטן ,ולהיות דוגמא אישית
לדבר .ואז יזכו לראות את בניהם ממשיכים את השושלת היהודית
של משפחתם.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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ביקשתי מהבן שיצא מהחדר וישאיר אותי עם אביו כדי שאוכל
לשוחח איתו ביחידות .לאחר ששוחחתי עם האב מעט והבנתי את
איכות הקשר בינו לבין בנו אמרתי לו שלפי דעתי קיימת בעיה
כלשהי באופן שבו הוא מתנהג עם בנו .ברוך ה' הוא זכה להיות ראש
ישיבה ותורתו רבה ועצומה ,ומשום כך ייתכן שהוא אינו שם לב לכך
שהוא אינו מעריך ואינו מכבד מספיק את לימוד התורה של בנו ואת
ראש ישיבה מפורסם בא לפניי עם בנו המתבגר ,ובכאב רב תאר
את צערו על כך שבנו אינו הולך בדרך התורה ,אלא פונה לדרכים
עקלקלות.

חינוך עם הערכה

כאשר יהודי מתאמץ ללמוד תורה ולקיים מצוות ,למרות שישנם
עניינים אחרים שמושכים את לבו שלא לקיים את המצוות וגורמים
לו לרצות להפסיק מלימודו ,והוא מתגבר על עצמו ועובד את ה'
מתוך מאמץ רב – זוכה הוא בכך לגרום נחת רוח גדולה לקב"ה ,ושכר
רב שמור לו לעולם הבא.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

כשהגענו למחוז חפצנו פניתי לילדיי ואמרתי להם שבזה שהקשיבו
לדברי התורה הם גרמו לקב"ה נחת רוח גדולה מאד .הקב"ה שהשגיח
עלינו משמים הבחין בכך שלמרות שמחוץ לרכבנו התרחשו
מאורעות מעניינים מאד שמושכים את העין ואת הלב – בכל אופן
הם עשו מאמץ להתרכז בדברי התורה הקדושה.

ךוניח
םידלי

באותו זמן שררה ברחובות מהומה רבה ,וצעקות רמות נשמעו מכל
עבר .אך ילדיי לא התייחסו לכל זאת ,כיון שבמשך זמן הנסיעה הם
הקשיבו יחד איתי לקלטת של הרצאה תורנית ,והיו מרוכזים בדברי
התורה שנשמעו בחלל הרכב.
באחת מנסיעותיי עם ילדיי הייתה לי הזדמנות מצוינת לחנך אותם
לתורה ולמצוות.

מאמץ בעבודת ה'

חידושי התורה שלו ,והחסר הזה של הערכה לבנו בולט עוד יותר
למול חידושי התורה שלו עצמו.
כך קרה שלאחר שהבן הרגיש שאביו אינו מעריך את התורה שלו –
הוא העדיף לעזוב אותה לטובת עיסוקים אחרים ר"ל.
האב שתק ,ואני המשכתי ואמרתי לו שמה שנדרש ממנו עכשיו ,זה
להקפיד להעריך מאד את בנו על השעות המעטות שהוא כן מקדיש
לתורה ,למרות שמלכתחילה היה נדרש ממנו יותר ,ומתוך הערכה
אמיתית ותחושת הצלחה בסייעתא דשמיא הנער ישוב לספסלי בית
המדרש בחשק רב ובהתמדה.

ךוניח
םידלי

חינוך הבנים אינו מסתכם רק בלימוד המצוות ,ההלכות והדינים
ובהוראה לבן מה עליו לעשות.
חינוך יהודי חייב להיות מבוסס על הערכה ,כבוד ,עידוד לבנים
והענקת תחושה של הצלחה ושל עשייה נכונה .ומתוך תחושה
נעימה זו שהילד יחוש שמוקירים אותו ומעריכים את תורתו – הוא
יצמח ויגדל לתפארת הוריו ומחנכיו.

בית מדרש מעט
בימי חייו של אבי מורי הצדיק רבי משה אהרון פינטו זיע"א בא
לפניו יהודי ושאל אותו איך ייתכן שצדיקים גדולים ורבים עומדים
בראש ישיבות גדולות ומפורסמות ומעמידים תלמידים הרבה ,ואילו
ישיבתו של אבא איננה מפורסמת כלל .הוא לא שמע עליה ולא ידוע
לו דבר אודותיה ,היכן אם כן נמצאת ישיבתו והיכן הם תלמידיו?
אבא זיע"א לא היסס והשיב ליהודי בנחת" :הישיבה שלי היא ביתי,
והתלמידים שלי הם בניי ובנותיי".
כששמעתי את תשובתו של אבא חייכתי לעצמי – איזו מן ישיבה
היא זו?
אולם זמן מה אחר כך ,כשהבנתי את כוונתם העמוקה של הדברים,
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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"אני אשמה בכך" אמרה האישה בקול בוכים" ,בביתנו אין יהדות ,אין
שבת ,אין תורה .כלום".

נחרדתי לשמוע את הדבר ,ושאלתי את האישה" :איך בתכם הגיעה
לרצות להתאסלם? אמנם גם הרצון שלה להינשא לצעיר הערבי הוא
נורא ,אבל אפשר להבין אותה במידה והצעיר מצא חן בעיניה .אך
מהיכן נכנסו לראשה מחשבות איומות אלו של התאסלמות? הרי
אתם מתגוררים בסביבה יהודית ,ולמה היא מבקשת להתאסלם?"
כשהצליחה לבסוף להירגע ,היא סיפרה שבתם היחידה נסעה
לחודשיים לארץ ישראל כדי להתנדב בקיבוץ ,שם היא הכירה ערבי
פלסטיני וכעת היא מעוניינת להינשא לו .נוסף על כך בתם היקרה
מבקשת להמיר את דתה ולהתאסלם!

ארע עימי ובאו לפניי בני זוג מצרפת .במשך רבע שעה מאז שנכנסו
לחדרי ישבה האישה ובכתה ולא הצליחה להוציא מפיה דבר.

הדת האמיתית

אולם באפשרותו של כל אדם להיות ראש הישיבה של ביתו ,וכל אחד
יכול להקים את ביתו כך שיהיה לבניו ולבנותיו כישיבה וכמקדש
מעט ,וזאת כשידאג לחנך אותם בדרך ה'.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לא כל אדם זוכה להיות ראש ישיבה ,ולא כל אחד זוכה להקים ישיבה
לבחורים שממנה יוצאים בני תורה.

ךוניח
םידלי

לפיכך דבריו של אבא שאמר "הישיבה שלי היא ביתי ,והתלמידים
בה הם בניי ובנותיי" היו אמיתיים וראויים.
כל יהודי יש לו בביתו 'בית מדרש מעט' – ישיבה קטנה שבה הוא
מגדל את בניו לתלמידי חכמים ואת בנותיו לנשים צדקניות .הוא
עצמו ראש הישיבה של ביתו ועליו מוטלת החובה והזכות להנהיג,
להדריך ולכוון את בניו ואת בנותיו בדרך הישר.

התפעלתי מהאמת הטהורה ומהחכמה העצומה שיש בתשובה
שאבא השיב לשואל.

"ונוסף על כך" המשיכה וסיפרה "לפני כשלושה חודשים נערכה בליל
שבת בטלוויזיה תוכנית על האיסלם .בתי שהייתה באותו זמן בבית
ישבה וצפתה בתוכנית ,ולמחרת בבוקר אמרה לי' :אמא ,האיסלם
הוא הדת האמיתית!'
נבהלתי מאד והתחלתי לצעוק עליה שהיא מדברת שטויות ואיך
היא מעזה לדבר באופן זה ,אך היא ענתה לעומתי' :אל תצעקי עליי!
את לא לימדת אותי כלום על היהדות ולכן אינני יודעת עליה דבר.
עכשיו הכרתי את האיסלם ואין לי כל ספק שזוהי הדת האמיתית' ".
כך סיפרה האישה ופרצה שוב בבכי.

ךוניח
םידלי

מוסר גדול טמון במעשה זה .כאשר לא מחנכים את הילדים לתורה
ולמצוות מגיל צעיר – הם גדלים פרא ומוכנים לקבל מרות של כל
דת שהיא ,מבלי לחוש קשר ליהדות .אולם כאשר ההורים מכניסים
לילדיהם מגיל קטן את האהבה לתורה ולמצוות – הילדים גדלים
כיהודים מאמינים ,ובבגרותם לא יחפשו לעצמם דתות אחרות.

גרש האמה הזאת ואת בנה
אמא לעשרה ילדים בלי עין הרע באה לפניי וביקשה לשמוע דעת
תורה לבעיה שנוצרה בביתה :אחד מבניה ירד מן הדרך ,בימים הוא
מבלה את זמנו מחוץ לבית ובלילות הוא שב הביתה בשעה מאוחרת
מאד ,ובכל לילה הוא מביא איתו בחורה אחרת .פעם כושית ,פעם
צרפתייה ,פעם ערבייה וכו'.
מלבד מה שהבן חוטא בחטא חמור מידי יום ביומו ,מעשיו מעמידים
אותה בפני בעיית חינוך נוספת ,שכן יש לה בבית ילדים נוספים והיא
אינה מעוניינת שמעשיו הרעים של בנה ישפיעו גם עליהם לרעה.
מיד הוריתי לאם שעליה לגרש את בנה החוטא מביתה מבלי לאפשר
לו לשוב הביתה באופן זה שהוא חוטא ומחטיא ,כיון שמעשיו הרעים
עלולים בקלות להשפיע לרעה על תשעת הילדים הנוספים ולהסיר
גם אותם מדרך הישר.
מה גם שבנוסף למעשיו הנוראים בלילות – בן זה אינו לומד כלל,
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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האב היסס לרגע ,אולם למרות אזהרת הבן שהדברים שיאמר לא
ינעמו לו ,ביקש מבנו שיאמר מה שיש לו לזכותו .אך שוב הבן סירב
לומר את דבריו ושוב אביו הפציר בו שידבר .עד שלבסוף ,לאחר
שהאב נשבע בפיו שלא יפגע בו לרעה גם אם הדברים יפלילו אותו
ויכאיבו לו מאד ,הסכים הבן לומר את טענותיו.
לשמע מילים אלו פתח הבן את פיו ואמר" :אני מפחד לענות לך על
דבריך ,כי הדברים שיש לי לומר לזכותי לא ינעמו לאוזניך כלל .אתה
תתבייש ,ולאחר שנצא מכאן תכה אותי על דבריי".

כשהאב ראה שבנו שותק ,הוא פנה אליו ואמר לו" :נו ,אמור לרב האם
אינני צודק בדבריי" .אך הילד הוסיף לשתוק ,וגרם בכך להתפרצות
אביו" :אהה! אינך מדבר כיון שאין לך מה לומר לזכותך!"
ציפיתי לשמוע את תגובת הבן על דברי אביו ,אבל הילד שתק ולא
אמר דבר.

אב ובנו באו לפניי באחד הימים ובפי האב תלונה על הבן" :כבוד
הרב ,הבן שלי אינו מתפלל ,אינו לומד וגורם לי לעוגמת נפש מרובה
ממעשיו הרעים".

השורשים והפירות

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

וכיון שמעשה אבות סימן לבנים ,לפיכך למדתי משרה הצדקנית
ואמרתי לאם שלמרות הקושי שיש בדבר ,עליה להוציא את בנה
החוטא מהבית לפני שיחטיא גם את שאר הילדים.

ךוניח
םידלי

הוראה זו למדתי משרה אמנו שציותה לאברהם" :גרש האמה הזאת
ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזו עם בני" (בראשית כא ,י) ,שרה
ביקשה מאברהם שיגרש מביתם את הגר ואת בנה ישמעאל ,כיון
שראתה שמעשיו של ישמעאל רעים ולא הסכימה שבנה יצחק
יתרועע עימו ,כדי שלא ילמד ח"ו ממעשיו המגונים.
במשך כל היום הוא מעשן ועושה שאר מעשי שטות ,וגם מעשים
אלו עלולים להשפיע לרעה על אחיו שילמדו ממעשיו וינהגו כמוהו
חס ושלום.

"בכל לילה אני מבחין בך בשעה שלוש לפנות בוקר ,כאשר אתה קם
ממיטתך ,מדליק את הטלוויזיה וצופה בסרטים פסולים .זאת אתה
עושה לאחר שאתה דואג לסמם את אמא בסמי הרדמה ,כדי שלא
תתעורר ולא תראה אותך במעשיך המגונים".
האב היה המום למול דברי הילד הנוקבים ,והבן המשיך בתוכחתו:
"עכשיו הסבר לי איך אתה מבקש ממני לשמור תורה ומצוות אחרי
לילות כאלו? איזו צורה יש לכך שבבוקר למחרת הצפייה בסרטים
מקולקלים אני רואה אותך מתפלל לקב"ה ומניח תפילין? איך תוכל
לדרוש ממני להמשיך לשמוע בקולך כאשר אתה בעצמך אינך שומע
בקולו של הקב"ה?"

ךוניח
םידלי

האב התבייש מאד לשמוע את דברי הבן ,ובלבי התחזקה הידיעה
שכאשר השורשים רקובים – פירות האילן יצמחו רקובים .כאשר
ההורים נגועים בחוסר יראת שמים – גם ילדיהם יתקשו להתמיד
בדרך התורה ,שכן הפירות תלויים בשורשים וחינוך הילדים תלוי
וניזון ממעשי ההורים בעצמם.

כחיצים ביד גיבור
יהודי שאינו שומר תורה ומצוות ביקש להעניק לבנו בן השש עשרה
מתנה גדולה לרגל הצלחתו המרשימה בבחינה קשה ,ובחר לקנות לו
מכונית קטנה שאינה מצריכה רישיון נהיגה.
כששמעתי על המתנה שאלתי את היהודי למה לא קנה לבנו תפילין.
"את התפילין אקנה לו בהזדמנות אחרת ,כעת רציתי לתת לבני מתנה
שתראה לו שאני מעריך אותו והוא ייהנה ממנה" .השיב לי היהודי.
באחד מלילות השבת יצא הבן במכוניתו החדשה ,ואביו ואימו יצאו
גם הם ברכבם לבלות .כיון שהם טעו בדרך ,הבחין לפתע האב בבנו
שנוהג במכונית שרכש עבורו כשלצידו יושבת בחורה.
האב ההמום עצר מיד וקרא לבנו" :בני ,מה קרה לך? אני נותן לך
מתנה כל כך מיוחדת ויקרה ואתה עושה איתה מעשי שטות?"
הבן לא הגיב לדברי התוכחה שנשמעו מפי אביו ופנה משם ונסע עם
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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אמו של הבחור ,שהשתתפה גם היא בסיום ,ניגשה אליי במהלך
החגיגה וביקשה ברכה לבנה .וכך הייתה בקשתה" :אחת שאלתי
מאת ה' אותה אבקש – שבני יהיה גדול בתורה וביראת שמים".
שיחה בישיבת תורת דוד באשדוד

זכות הייתה לי להשתתף במסיבת סיום מסכת שערך אחד הבחורים
מישיבת "תורת דוד" באשדוד.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

אחת שאלתי מאת ה'

ךוניח
םידלי

פעמים רבות קורה שהורים – במקום לחנך את ילדיהם למעשים
טובים ,הם נותנים בידי ילדיהם כלי משחית ,ומאפשרים להם לעשות
מעשים רעים ואחר כך מצטערים על כך שבניהם סרו מהדרך .חובת
ההורים לדעת שבמעשיהם השונים ובחינוך שהם מעניקים לילדיהם
הם היחידים שאחראים להתדרדרות ילדיהם ולפיכך עליהם להיות
זהירים ומחושבים בחינוכם.

מכוניתו למקום לא ידוע .כיון שעקבותיו נעלמו ,פנה אביו למשטרה,
אולם שם הסבירו לו שאם בנו מיודד עם בחורה – ייתכן שהוא
מסתתר בביתה ,ולכן אין באפשרותם לסייע לו למצוא את בנו.

התפעלתי עד מאד מבקשתה ,שכן היא לא ביקשה עבור עצמה
ברכה לבריאות ולפרנסה וגם עבור בנה היא לא ביקשה ברכה שיהיה
עשיר ,רופא ,או עורך דין ושאר בקשות גשמיות שאנשים נוהגים
לבקש ,אלא כל בקשתה הייתה אחת ורוחנית – שבנה יהיה גדול
בתורה.
ברכתי את האם ואת בנה במה שביקשה ולאחר מכן הוספתי ואמרתי
לה" :כאשר כל שאיפת חייה של אם בישראל היא שבנה יהיה גדול
בתורה וביראת שמים ולזה היא מגדלת ומחנכת אותו – מובטח לה
שבעזרת ה' כך יהיה ובנה יגדל להיות תלמיד חכם".

ךוניח
םידלי

זקניך ויאמרו לך
בהיותי בשנות השלושים לחיי קיצרתי מעט את הזקן שלי שבאותם
ימים היה נראה לי ארוך מידי.
כשהבחין בכך כ"ק אבא זיע"א ,מעשיי לא מצאו חן בעיניו וכמעשה
תוכחה הוא משך מעט בזקני המקוצר .בכך הראה לי אבא את מורת
רוחו מהמעשה שעשיתי.
באותם רגעים חשתי רוגז על אבא זיע"א .הרגשתי שהוא מתערב
בענייניי האישיים ,למרות שאני כבר בוגר ובעל דעה עצמית.
אולם מיד הוצאתי את המחשבות הפסולות הללו מלבי ומתוך
מחשבה מפוקחת הבנתי שדאגתו של אבא זיע"א לעתידי הרוחני,
כמו גם חינוכו המתמשך למרות שאני כבר מבוגר לימים – הם
שמעצבים את אישיותי .ללא השגחתו על מעשיי השונים ותוכחותיו
הנכונות ,שנאמרות במקומן – בודאי הייתי מצוי היום במדרגה
רוחנית נמוכה מזו שזכיתי להגיע אליה בזכות חינוכו הטהור.

כל כבודה בת מלך פנימה
"רבי" ,בכתה לפניי אישה יהודיה "שתי בנותיי מתרועעות בכל ערב
עם גברים גויים ,ואינני יכולה לשתוק יותר לנוכח הדבר".
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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בשנת תשנ"ג נהרג בתאונת דרכים קטלנית בארץ ישראל רב גדול
מאד .רב זה היה ידוע כבקיא בתורת הנגלה והנסתר והיה מקובל
עצום .בנוסף ,הוא היה מוסר בחייו שיעורים בקבלה מעשית.

ושבו בנים לגבולם

החינוך הטהור צריך להיות לא רק בבית פנימה אלא גם מחוץ לבית.
ההתעלות ביראת שמים ובמידות טובות והשמירה מכל חטא ועוון
צריכות להימשך גם כאשר יוצאים לחופשה ,שאז תענוגות העולם
הזה מתגברות ,והיצר הרע מרדים את האדם ובכך מבקש להפיל
אותו ברשתו ולהחטיאו.

עצם הדבר שבנותיה התמימות התרגלו ללכת לים בשבת ,ובפרט
בעיר ניס שבצרפת ,ששם כל המוסיף בעשיית החמורות שעבירות
– הרי זה משובח ר"ל ,דבר זה הוא שגרם לקלקול הבנות והביא לידי
התחברותן לנוכרים.

מתשובה זו הבנתי מיד את המקור לקלקול בנותיה ,ואת המשמעות
הנוראה של הבילוי שלהן בשבת ליד חוף הים.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

"בקיץ" ,השיבה האישה" ,בקיץ אנחנו שוכרים דירה ליד חוף הים
בניס ,ושם אנו מבלים את השבת".

אך אני התעקשתי" :ובשבתות הקיץ היכן אתם מבלים?"

ךוניח
םידלי

"רבי ,אני אישה דתייה ,ומחנכת את בני משפחתי בדרך האמונה
הקדושה" .השיבה האישה.

גם בפעם הזו לבי התמלא צער על בנות ישראל שמחפשות את
אושרן אצל אומות העולם ,ובפנותי לאישה שאלתי אותה" :בימות
הקיץ ,היכן את נוהגת לצאת לחופשה עם בני משפחתך?"

בכל פעם שבה אני שומע על התבוללות ונישואי תערובת בין יהודים
לגויים לבי מתכווץ מצער והכאב חותך בנפשי כאילו שמעתי על
התבוללות יהודים בין הגויים בפעם הראשונה בחיי.

לאחר שהצדיק נהרג ,חסרה לפתע בביתו שהיה ברוך בילדים –
דמות אב ,ולא היה מי שיחנך את הילדים ויעצב את דרכם ,ולפיכך
הם התחילו לאט לאט לסטות מדרך הישר ויצאו לתרבות רעה .הם
עזבו את הישיבות הקדושות שבהן למדו ופנו למצוא את סיפוקם
ברחוב ,אחרי שהשליכו מאחוריהם את התורה והמצוות.
בשנת תשנ"ז ,כארבע שנים לאחר מכן שהיתי בבני ברק ,והנה הגיעה
לפניי האלמנה האומללה ,אשת הרב זצ"ל כשהיא בוכה בדמעות על
גורל משפחתה ,שלא די בכך שבעלה נהרג ועזב אותה לפני מספר
שנים ,כעת גם בניה שהיו מצוינים ומפארי עולם הישיבות – סטו
מדרך הישר ,ולא ירחק היום שהיא תאבד גם אותם ר"ל.

ךוניח
םידלי

הצטערתי לשמוע על כך שהבנים ירדו מהדרך ,ולפיכך עודדתי
וחיזקתי את רוחה של האלמנה ואמרתי לה" :בעזרת ה' בזכות אבותיי
הקדושים זיע"א ישובו כל בנייך בתשובה שלימה ,ובקרוב יבנו בתים
נאמנים בישראל".
לא עבר זמן רב וברכת שמים שרתה על בית האלמנה והיתומים.
באופן בלתי מובן עזבו לפתע הבנים את דרכם הרעה ,ומרצונם הטוב
שבו ללמוד תורה בישיבות הקדושות.
תוך זמן קצר הבן הגדול השתדך עם בת תלמיד חכם והקים בית
נאמן בישראל ,כשאחריו ממשיכים בדרכו שאר אחיו ומקימים בתים
מפוארים לעם ישראל.
אין ספק שזכות האב שהיה צדיק גדול עמדה ליתומים היקרים,
בודאי נשמתו המליצה עליהם טוב במרומים ובזכות כך זכו לשוב
לדרך התורה והמצוות.

צעקה של אבא
היה זה ביום שבת קודש בהיותי ילד כבן שש שנים .לאחר שהסתיימה
התפילה בבית הכנסת פנו כל המתפללים לבתיהם ,ואילו חבריי ואני
נותרנו לבדנו בבית כנסת.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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מלווי בדק שוב את כתובת הבית ,והנה התברר שהגענו לבית הנכון.
התפלאתי מאד ולמרות זאת נכנסתי עם מלווי לבית פנימה.
באחד הימים הלכתי לנחם אבלים על פטירת אביהם ר"ל .בעומדי
בכניסה לבית נשמעו לאוזניי קולות מוזיקה וצחוק .כיון שכך פניתי
למלווי ושאלתי אותו האם הוא בטוח שהגענו לבית הנכון ,שכן קולות
השמחה שפורצים מבית זה אינם מתאימים כלל לקולות שנשמעים
בדרך כלל מביתם של אבלים ,קולות של בכי ויללה .ואולי בכלל
טעות בידינו ואין זה בית האבלים.

חגיגה בבית האבלים

צעקתו של אבא והגערה שגער בנו בעודנו רכים לימים חדרו היטב
ללבי והניבו פירות עולמים .מאז אותה גערה קיים בלבי פחד תמידי
מכל נדנוד של איסור גזל והדומה לו ,ואני מתרחק מאיסור זה כמפני
הסכנה.

עד עצם היום הזה מהדהדת באוזניי הזעקה " -גזל!!!"
כל איבריי נרעדו ,וכבורח מפני אש ברחתי מהמקום.
משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

"מה אתם עושים ליד הקופה? גזל!!!" שמענו קול זועק מאחורינו.
היה זה קולו של כ"ק אבא זיע"א שהבחין במעשינו מבעד לחלון
ביתנו שהיה סמוך לבית הכנסת.

לאט לאט נמשכתי אחרי דבריו .הרעיון הקוסם שלו בדבר הממתקים
מצא חן בעיניי וכך התחלנו להתקרב ביחד לקופת הצדקה.

ךוניח
םידלי

החבר נבהל מצעקתי ,אבל לאחר שנרגע מהבהלה הראשונית החל
לשכנע אותי בלשון חלקה שאצטרף אליו למעשהו הנורא ,ולחש
באוזניי שבכסף שניקח מהקופה נוכל לקנות לעצמנו מיני מתיקה
וסוכריות לרוב.

אחד מחבריי שביקש לעשות מעשה שובבות – ניגש בצעד בוטח
לקופת הצדקה של בית הכנסת ,שהכילה באותו הזמן מטבעות
ספורים ,וביקש לרוקן אותה .הזדעזעתי למראה מעשיו וצעקתי
במלוא גרוני" :שבת היום!!!"

בתוך הבית נחרדתי לראות את בני הנפטר האבלים יושבים ומפצחים
פיצוחים להנאתם ,כשברקע מתנגנת מוסיקה רועשת.
בתחילה לא ידעתי את נפשי מרוב הלם ותימהון .האם בני הנפטר
אבלים על מותו של אביהם ,או שהם חוגגים ושמחים על הירושה
הגדולה שנפלה בחלקם?
אולם במחשבה שנייה הבנתי שאיני יכול לבוא כלפי הבנים בטענה,
כיון שהם מעולם לא זכו לחינוך יהודי נכון .במשך השנים אביהם
נראה לעיניהם כשהוא עסוק ללא הפסק במרדף אחר הכסף ,גם
במחיר של חילול שבת ושאר עוונות ר"ל .ומסר זה של הרדיפה
אחרי הממון נחקק בעצמותיהם מגיל הינקות.

ךוניח
םידלי

כעת ,כשהאב נפטר לבית עולמו ,בניו ממשיכים את ה"מורשת" שלו
ברדיפה אחרי הכסף ,ובמקום להתאבל על אובדן אביהם ,הם חוגגים
את קבלת הירושה הגדולה.
באותו עניין שמעתי פעם שנערכה לוויית יהודי שלא היה מקרב
ציבור שומרי התורה והמצוות .כשבנו התבקש לומר קדיש לעילוי
נשמתו – הוא לא הבין מה עליו לעשות .כשניגש לשאול את אמו
האם שמעה על המושג "קדיש" ,היא השיבה לו שאינה יודעת על כך
דבר ,וכששאל את סבתו מהו קדיש ,גם היא אמרה שאין לה שום
מושג בעניין.
כשהנכד ברר אצל הסבתא האם אביו אמר קדיש לעילוי נשמת
הסבא שנפטר – הסבתא השיבה בשלילה .ולפיכך התפלא הנער:
"אם אבי לא אמר קדיש על אביו ,למה אני צריך לומר קדיש על
אבי?"
לדאבוננו הרב מציאות זו שבה הדור הצעיר אינו יודע מהו קדיש –
הפכה לדבר נפוץ .צעירי הצאן הולכים ומתנתקים לחלוטין ממסורת
אבותינו ומכל דבר שבקדושה ,וכבר לא ניכר בהם כל קשר ושייכות
לעם היהודי .כל זאת בגלל החינוך הקלוקל שהם גדלים עליו ,חינוך
שמנוכר לתורה ולמצוות.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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באחד הימים באה לפניי אישה וסיפרה בצער רב שבדעתו של בנה
להינשא לאישה גויה .ועוד הוסיפה ואמרה" :רבי ,מה יהיה עליי אם
גם הבן הזה יתבולל בין הגויים כמו שאר ילדיי?"

"אבל אנחנו אוכלים כשר"

לא לחינם מוטלת על ההורים האחריות לשלום ילדיהם .חובה על
ההורים והמחנכים להמשיך להדריך את המתבגרים בכל שלב
מהתבגרותם עד להיותם מבוגרים ומפוכחים ,ויש לדאוג להם בשנות
הילדות והנערות למשענת ולתמיכה כדי לשמור על החוסן הנפשי
שלהם וכדי לעצב את אישיותם.

מחשבה איומה זו גורמת לבעיות רבות בקרב בני הנוער ,ביניהן
דיכאון ,ייאוש ,מרה שחורה ,שברון לב ,מתח נפשי ,התקפות עצבים
ושאר מרעין בישין .כל אלו נגרמים בגלל שישנם דברים רבים שהילד
ואפילו הנער אינם מסוגלים לעשות בעצמם ,ומתוך כישלונם הם
מגיעים לידי מאבק עצמי ,עד שבפזיזותם הרבה בחוסר הסיפוק
שלהם מעצמם הם מבקשים לשים קץ לחייהם.
למרות הקידמה שהתפשטה בעולם ,שממבט ראשון נראית טובה
ומבורכת שהרי בזכותה נמצאו פתרונות חדישים לבעיות ישנות,
קידמה זו הביאה איתה גם את התפיסה העקומה שיש לאפשר
לילדים להסתדר בכוחות עצמם.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

דרך זו של האישה שהעניקה לילדיה המתבגרים עצמאות יתירה היא
טעות איומה.

ךוניח
םידלי

והבנים ששמעו זאת – "הסתדרו" לבד .חלקם נהיו משוגעים וחלקם
שמו קץ לחייהם החופשיים ר"ל.
אישה צרפתייה סיפרה לי שבניה גדלים איתה בבית רק עד גיל חמש
עשרה .מגיל זה ואילך היא מאפשרת להם לחיות בעצמאות רבה
ואומרת להם" :גדלתם בניי ,כעת אתם חופשיים לעצמכם ,מעכשיו
תסתדרו בכוחות עצמכם!"

משענת לנער המתבגר

דבריה של האישה ציערו אותי מאד ואני חשתי כאב ולחץ ממשי
בלבי ,לפיכך ביקשתי לצאת מעט החוצה כדי לשאוף אויר ולהירגע.
בנוסף ,רציתי למנוע מהאישה את הכאב שייגרם לה כשתבחין בי
נאנח ומצטער על ילדיה.
לאחר שנרגעתי מעט ,חזרתי לחדר ושאלתי את האישה" :מהו שמו
של בנך שרוצה להינשא לנוכריה?"
האם נקבה בשמו של בנה – שם גויי מובהק.

ךוניח
םידלי

"שם זה הוא שם של גויים" אמרתי לה "מהו השם העברי של ילדך?"
האישה נקבה בשם נוסף – גם הוא שם גויי ,כמו השם הקודם.
התפלאתי מאד והוכחתי את האם" :לא די בכך שקראת לילדך בשם
גויי ,עוד הוספת וקראת לו בשם גויי נוסף ואת טוענת שזהו שמו
היהודי?"
לדבריי ,ענתה לי האישה" :אבל הרב ,אנו אוכלים כשר! ואנחנו עושים
קידוש ביום שבת" .וכדי להוכיח את דבריה הוציאה מהתיק שלה
תמונה שבה כל בני המשפחה נראים סביב שולחן שבת .על השולחן
דלקו נרות ,השולחן עצמו היה מלא במאכלים כיד המלך ובראש
השולחן ניצב אבי המשפחה וקידש על היין.
במבט שני אפשר היה לראות בקלות שבני המשפחה שעמדו מימינו
ומשמאלו היו ללא כיפה לראשם ,ובצד החדר דלק מכשיר הטלוויזיה,
כשחלק מהמסובים מסתכלים בו ובמראות הטמאים שבו.
"ראה רבי איזו שמחה הייתה בביתנו בשבת" ,המשיכה האישה
ואמרה.
הבטתי שוב בתמונה שבידי ,מן התמונה ניתן באמת לחוש שבני
המשפחה שמחים ,אך הייתה זו שמחת תענוגות העולם הזה ולא
שמחה שנובעת מקדושה.
מתוך רחמנות גדולה פניתי לאישה ואמרתי לה:
"האם לזאת ייקרא שמחה? הן זו שמחה של אכילה גופנית ולא
שמחה של קדושת השבת! הביטי בעצמך וראי על כמה איסורים
עברתם באותה שבת .עצם קיום התמונה שצולמה ביום השבת מעיד
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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במשך כל ימי חייו אבא חינך אותי להרגיש פחד מהקב"ה שרואה

והשבתי לעצמי –

פעמים רבות שאלתי את עצמי – למה אני עדיין חש פחד ומורא
מאבא? הרי אבא עבר לעולם שכולו טוב ,ואילו אני נותרתי בעולם
הזה מבלי שתהיה בידי אבא האפשרות להמשיך ולחנך אותי באופן
שבו נהג בימי חייו?

עד היום עודני מעריך ומעריץ במורא את כ"ק אבא זיע"א ,אף שהוא
כבר אינו בין החיים זכרו יגן עלינו אמן.

מאז היותי ילד קטן ,כאשר כ"ק אבא זיע"א הרגיש צורך לחנך אותי,
הוא היה עושה זאת על ידי שהיה סוטר לי .כך אבא היה נוהג עד
שהגעתי לגיל שלושים(!) והחינוך הזה שלו משפיע עלי עד היום.

חוסך שבטו שונא בנו

כדי לגדל ילדים טובים ונאמנים מבית ומחוץ צריך להתנהג בתוך
הבית כיהודים מאמינים בכל העניינים ,ולחנך את הילדים לקיום
המצוות כולן.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

כאשר שמירת הכשרות היא הסימן היהודי היחיד בבית ,שזוהי מצוה
שנוגעת לגשמיות האדם ולענייני הגוף והאוכל ,אזי כאשר האדם
יוצא מביתו ועומד מול זרם ההפקרות וההתבוללות – הרוחניות שלו
מוטלת בסכנה גדולה.

ךוניח
םידלי

עכשיו את רואה שהאושר הגשמי עתיד לחלוף ,וכל מה שהוא
משאיר אחריו זה רק הרס וחורבן .ולעומת זאת רק על השמחה
הרוחנית אפשר לומר שהיא נמשכת כל החיים" .כך הוכחתי אותה.
על חילול השבת שנעשה בביתכם .המכשיר הטמא פועל ומחטיא
את המביטים בו ,וחטאים רבים נוספים נעשו לצורך קיום הסעודה.
מדוע את מתפלאת על כך שכל ילדייך התבוללו? והרי תמונה זו
שבידך מוכיחה שהם חונכו על ברכי האושר הגשמי בלבד ,ללא שום
רוחניות.

אותי ומבחין במעשיי בכל רגע ,וכך הוא חינך אותי גם לחוש יראה
מהצדיקים ובתוכם אבותיי הקדושים – שמתבוננים בי ממקום
שבתם בעולם העליון ורואים את מעשיי בעולם הזה .ומסיבה זו אני
מפחד לעשות מעשים שאינם על פי דרך ה' ,שעלולים לגרום בושה
לאבותיי בעולם העליון.
ולמרות שחינוך הילדים בימינו שונה עד מאד מהחינוך שבו אנו
חונכנו מאז שהיינו צעירים ועד שבגרנו ונהיינו לאנשים ,למרות זאת
אני מחנך את בניי ואת בנותיי באותו אופן שבו אני חונכתי ,ואני
מלמד אותם שעליהם לחוש כל חייהם את מאמר חז"ל – "דע מה
למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים"
(אבות ב ,א).

ךוניח
םידלי
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חכמינו הקדושים לימדו אותנו שהיצר הרע אינו מכה
את נפש האדם במכה אחת ,אלא אומר לו' :היום עשה
כך ומחר עשה כך' עד שלבסוף הוא מפיל את היהודי
ברשתו ומוליכו מדחי אל דחי.
(יצר הרע)

כאשר יהודי מקיים מצוה בשלמות – הוא חש אותה
בפנימיות שלו ,הוא מרגיש שהיא באה מתוכו והוא
מכיר בערכה ושמח בקיומה .מצוה שכזו גוררת אותו
למצוות נוספות ,ובדרך זו יצליח לעלות ולהתעלות
מעלה מעלה בעבודתו יתברך.
(טכנולוגיה)

חריצות
לְ
ֶיה ַו ֲחכָם (משלי ו ,ו)
ְמלָה ָע ֵצל ְר ֵאה ְד ָרכ ָ
ֵך ֶאל נ ָ
אתה העצל לך אל הנמלה וראה מנהגה ולמד ממנה חכמה( .מצודות דוד)
והנמלה נטע ה' בה מדת הזריזות לאסוף ולכנוס שממנה ילמד האדם שלא
להיות עצל ,ודרך הנמלה לאסוף כמה אלפים גרעינים וכל מאכלה גרעין
ומחצה ,וממנה ילמד האדם לשקוד ולהרבות באסיפת החכמה ,ועל זה אמר
אתה העצל ,אשר תחשוב שלא נמצא בנפשך מדת הזריזות ,או שהזריזות
אינה מדה טובה או מועלת ,לך אל הנמלה ותמצא שנטוע בה מדה זו שלא
לצורך חיותה רק כדי שתראה דרכיה וחכם ,ר"ל תלמד ממנה בהנהגת אסיפת
חקי החכמה בזריזות והשתדלות רב( .מלבי"ם)
העצל אינו שווה לא לעולם הזה ולא לעולם הבא ,כי מיאנו ידיו לעשות...
הקדוש ברוך הוא ברא בריה חלשה ,האוגרת לחמה וטורחת כדי להחכים
העצל ,דכתיב "לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם" .לכן יתבייש בראותו
הנמלה זריזה וזהירה בעניניה ,וילמד ממנה לאחוז כמוה במידת הזריזות,
לצאת נפשו מחמת העצלות מידי שחת( .אורחות צדיקים שער העצלות)

ֻשן (משלי יג ,ד)
ׁ
ֻצים ְּתד ָּ
ֶפׁש ָחר ִ
ָאיִן נ ְַפׁשוֹ ָע ֵצל ְונ ֶ
ִמ ְת ַא ּוָה ו ַ
העצל הוא ההיפוך מן החרוץ שעושה מלאכה בזריזות וחריצות ,והנה העצל
שאינו רוצה לעמול במלאכה בל תאמר שאין לו תאוה ,כי באמת נפשו
מתאוה יותר מכל אדם ,כי התאוה תגבר יותר במי שאין לו דרך למלאת
תאותו ,רק שידיו ורגליו ואבריו בלתי שומעים לנפשו למלאת רצונה ,באופן
שאיבריו בלתי מסכימים עם נפשו המתאוה ,שמפני שרוצים בבטלה ימיתו
את נפשו ,כמ"ש תאות עצל תמיתנו כי מאנו ידיו לעשות ,ור"ל העצל נפשו
מתאוה ,ואין ,אבל החרוצים הגם שמיגעים גופם במלאכה ,נפשם תדושן ,כי

יש להם כל תאותם ,והנמשל העצל מלעסוק בחכמה נפשו הרוחנית מתאוה
ואין והיא תמות מיתת עולם על שידיו בלתי משרתים לנפשו הרוחנית.
והחרוץ הגם שמיגע גופו ,נפשו הרוחנית תדושן מדשן בית ה' ונחל עדניו
תשתה( .מלבי"ם)
יב ּנָה (משלי יט ,כד)
ָחת ּגַם ֶאל ִּפיה ּו לֹא ְי ִׁש ֶ
ָט ַמן ָע ֵצל יָדוֹ ַּב ַּצ ּל ַ
הנה העצל יתעצל במלאכה וכל היום עוסק באכילה וידיו טמונים בצלחת
לקנח התבשיל המתדבק בו והנה סופו שגם אל פיהו לא ישיב ידיו כי לא
ימצא מה לאכול ולהשיב אל פיו( .מצודות דוד)

ׂנִים
ֻלוֹ ִק ְּמשֹ
ֲסר לֵב .ו ְִה ּנֵה ָעלָה כ ּ
ׂ ֵדה ִאיׁש ָע ֵצל ָע ַב ְר ִּתי ו ְַעל ֶּכרֶם ָא ָדם ח ַ
ַעל ְש
ָק ְח ִּתי
ָא ִיתי ל ַ
ָא ֱחזֶה ָאנ ִֹכי ָא ִׁשית ִל ִּבי ר ִ
ָסה .ו ֶ
ֲבנָיו ֶנ ֱהר ָ
ֶדר א ָ
ֻלים ְוג ֶ
ָס ּו ָפנָיו ֲחר ִּ
ּכ ּ
מו ָּסר (משלי כד ,ל-לב)
יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות
רצון אביך שבשמים( .אבות ה ,כ)
כל הכוחות המפוזרות בכל החיים למיניהם נקבצו באו בנפש האדם ועת
תגבר בו מדת הגבורה יקרא בשם ארי ,ועת תגבר בו מדת העזות יקרא בשם
נמר( .מלבי"ם שה"ש ד)
הזריזות היא מדת שלימות גדול אשר טבעו של האדם מונעה ממנו עתה.
ומי שמתגבר ותופש בה כל מה שיוכל ,הנה לעתיד לבוא יזכה לה באמת,
אשר הבורא יתברך יתנה לו שכרו חלף מה שהשתדל אחריה בזמן עבודתו.
(מסילת ישרים פרק ז)

חריצות
כשהמלך מגיע לביקור
בהיותי ילד ,מלך מרוקו ירום הודו הוזמן לבקר בעירנו שבממלכתו.
בשל התרגשותי הרבה מהביקור המתוכנן ,לא הצלחתי לעצום עין
במשך כל הלילה לפני הביקור .שוב ושוב התהפכתי על מיטתי עד
שלבסוף החלטתי לקום וללכת לתפוס לעצמי עמדת תצפית טובה,
שממנה אוכל לראות היטב את המלך כאשר יחלוף ברחוב העיר.

תוצירח


כך עמדתי על משמרתי כל אותו
הלילה עד שהשמש זרחה ומלך
מרוקו הגיע לעירנו .ההתרגשות
וההערצה היו בשיאן וכל העם
התלהב והתפעל מהמלך הנשגב
אשר בא לבקר את אזרחי
ממלכתו.
כשבגרתי ,חשבתי שמהתלהבות
זו ניתן ללמוד מוסר השכל
עצום.
בביקורו של מלך בשר ודם
– דבר טבעי הוא שחריצותנו
והתרגשותנו לצאת לראותו
תהיינה רבות.
מכתב ממוחמד השישי מלך מרוקו
והרי הדברים קל וחומר בביקורו
של מלך מלכי המלכים ,שמצפה בכל
יום לביקורנו בבית הכנסת .בכל בוקר עלינו להכין את עצמינו
בזריזות ולמהר לקראת המפגש עם הקב"ה ,וכך גם בשעות מנחה
וערבית – עלינו להתרגש מההזדמנות הנפלאה שיש לנו לשוחח עם
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כששמעתי על ההתרגשות הזו של האישה מקיום המצוה ,חשבתי

תוך כדי הניקיונות ,כאשר לפתע היא מצאה חתיכת לחם במקום
נסתר – אורו פניה כאילו מצאה אוצר ,הנה היא זוכה לבער את החמץ
מביתה!

אך היא השיבה לו" :פסח! פסח! פסח!"

האישה הצדיקה סירבה ,ובעל הבית שאל אותה בפליאה עצומה:
"החמץ הזה אינו ראוי למאכל כלב ,ומדוע אם כן את מתאמצת כל
כך לבערו?"

באחת הפעמים שבעל הבית ראה אותה מתאמצת להגעיל את
השולחן שבביתה כמנהג המחמירים ,והבחין בפניה בעייפות
ובחולשה ,הוא הציע לה לחדול מעט מעבודתה הקשה.
תרגום המכתב ממלך מרוקו

מוחמד הVI -
מלך מרוקו
ארמון המלוכה ,קזבלנקה
מי ייתן והא-ל ישמע לתפילותינו,

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תוצירח


אמו של נשיא הישיבה
בליאון שבצרפת ,מר
גבריאל אלבז שליט"א,
הינה אישה צדקנית
במיוחד אשר זכתה
והגיעה לגיל זקנה
ושיבה .למרות גילה
המופלג ,כאשר הייתה
מנקה את ביתה לפסח
– הייתה עושה זאת
בהידור ובהקפדה רבה,
כאילו הייתה צעירה
לימים ובעלת כוח רב.

פסח! פסח! פסח!

ברצוני לברך אותך שתזכה להמשיך בפועלך הגדול,
והילולת סבך הצדיק באסווירא מידי שנה תמשיך
להוות הזדמנות לעליה רוחנית לכלל המשתתפים.

מסירותך הרבה להוד מלכותו ולממלכת מרוקו כולה
מהווה המשך להליכותיהם ולפועליהם של אבותיך
הדגולים.

סבך הגדול ,רבי חיים פינטו זיע"א ,זכה להפיץ
ממקום מושבו באסווירא שבמרוקו את מורשתו
הרוחנית לכל רחבי תבל.
לעונג הוא לי להביע את רגשי הערכתי על הברכות
שהענקת לנו ותפילותיך שליוו אותן.
לכבוד רבי דוד פינטו שליט"א,
81/2/8242

הקב"ה באופן אישי ,לפחות כמו שאנו מתרגשים בעומדנו לפני מלך
בשר ודם.

לעצמי שעלינו ללמוד ממנה עד היכן מגעת החריצות בקיום המצוות
וההתלהבות בזמן עשייתן.
למרות זקנותה ולמרות עייפותה ,אישה גדולה זו לא הפסיקה
להתאמץ בקיום מצות ביעור חמץ בהידור רב.
איסור החמץ בבית הוא 'בל יראה ובל ימצא' ,ולכן לאחר שהוציאה
מביתה את החמץ שנראה לעין – הייתה יכולה להסתפק בביטול
החמץ שאינו נראה לעין .אך מאחר ואיסור החמץ באכילה הוא
אפילו ב'משהו' – אותה אישה החמירה על עצמה גם באיסור 'בל
יראה' אפילו ב'משהו' ,למרות שהחמץ שאולי נשאר בביתה כבר לא
היה ראוי למאכל כלב.

תוצירח


וכל זאת היא עשתה מתוך הרגשת התלהבות ושמחה.
וודאי הוא שבשמים מחבבים מאד את ההתלהבות הזו מקיום
המצוות ובעולם הבא היא תזכה על כך לשכר רב.

הבטלה מביאה לידי חטא
באחת מתפילותיי בישיבה הקדושה בליאון שבצרפת ,כאשר הציבור
כולו נעמד בשקט להתפלל את תפילת העמידה ,אחד מן הקהל
נשאר לשבת על מקומו מתוך עצלות ואדישות לתפילה.
באותו זמן עמד בסמוך אליו אדם נוסף שכאשר ראה שהוא אינו
נעמד להתפלל כמו כולם – הוא פנה אליו ושאל אותו שאלה כלשהי.
העצלן ,מתוך כך שהיה בוהה באוויר – שכח שהוא נמצא באמצע
התפילה ,במקום שבו ההלכה אוסרת לשוחח בדברי חולין ,והשיב
לשואל על שאלתו.
תיכף ומיד הוא שם לב לטעותו ,תפס את פיו בידו והצטער מאד על
התקלה.
צא ולמד סופו של עצל .כבר אמרו חכמינו ז"ל שהבטלה מביאה
לידי חטא .אילו לא היה נוהג בעצלות והיה מזדרז וקם מיד להתפלל
את תפילת העמידה ,תקלת הדיבור לא הייתה באה לידו כלל.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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לאחר מעשה הרהרתי בלבי' :ראה ,בזכות הזריזות שאישה זו השקיעה
בהליכתה ,ובזכות שהרימה את ידה כסימן לכך שברצונה שאמתין
לה – בזכות אלו היא זכתה לברכה'.

כשראיתי את המאמץ העצום שהיא משקיעה בהליכה לקראתי
רציתי להקל מעליה מעט ,ולפיכך התחלתי להתקרב לכיוונה ,עד
כשהגעתי אליה וברכתי אותה מעומק לבי בכל מילי דמיטב.
באחת הפעמים שעליתי להשתטח על קברי צדיקים בארץ ישראל,
הבחנתי בבית העלמין באישה זקנה שבאה לקראתי תוך כדי כך
שהיא נתמכת במקל ומנופפת לי בידה הפנויה שאמתין לה .הבנתי
שהאישה מבקשת לשוחח עימי או לקבל ברכה בזכות אבותיי
הקדושים זיע"א ,ולכן עצרתי על מקומי.

הזריזות כמפתח לזכייה

הגעתי למסקנה שאם אדם זה מסוגל ללכת לישון בשלוש לפנות
בוקר ובשעה שש כבר לקום ,כל זאת בגלל הרצון שלו לצפות
במכשיר הטמא – קל וחומר אני ,שכל ימיי מסתובבים סביב עבודת
הבורא הטהורה ,צריך ויכול לישון בשעה מאוחרת ובכל זאת עליי
להשכים קום מוקדם בבוקר כדי להתחיל את יומי בעבודת ה' יתברך.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

כשהבחנתי בכך בפעם הראשונה חשבתי לעצמי שבודאי אותו אדם
נהג כך באופן חד פעמי ,אך כששמתי לב לכך שמנהג משונה זה
חוזר על עצמו שוב ושוב חיפשתי מה ניתן ללמוד מהעניין.

תוצירח


להפתעתי הרבה ,בבוקר אני מבחין בו משכים קום ,וכבר בשעה
מוקדמת מאד כל האורות שבביתו כבר דלוקים .כלומר ,הוא הסתפק
בשעתיים או בשלוש שעות שינה בלבד.
בבית שמול ביתי גר אדם שבכל לילה עולה על מיטתו בשעה של
לפנות בוקר ,כיון שבמשך הלילה הוא מעביר את זמנו בצפייה
בטלוויזיה.

אנו רצים והם רצים

גם אנו בזריזותנו יכולים לזכות לדברים גדולים ועצומים! עלינו רק
להשקיע את כוחנו ומרצנו בדברים הנכונים ומשמים נזכה לשפע
טובה ולברכה עד בלי די.

גיבור כארי ...לעשות רצון אביך
פעמים רבות קורה לי שסדר היום שלי עמוס ולחוץ ,אני ממהר
ממקום למקום ורץ מדבר לדבר ,ובסופו של יום כאשר אני עולה
על מיטתי – השעון מראה על השעות הקטנות של הלילה ,שקרובות
מאד לשעות הבוקר.

תוצירח


מובן שבשעה שש לפנות בוקר ,השעון המעורר עושה את תפקידו
כמידי יום ,ובלי להתחשב בשינה הקצרה שלי הוא מעיר אותי לעוד
יום חדש בעבודת ה'.
בימים אלו ,כיון שהשינה שלי קצרה כל כך אני מתקשה להתעורר,
ואז מגיע היצר הרע ומשכנע אותי שבטח אני אנוס ,שהרי אם לא
אמשיך לישון גופי עלול להינזק מחוסר שינה ,ולא אוכל לתפקד
כלל ,ונמצא שיצא שכרי בהפסדי .וכך הוא ממשיך לשכנע אותי עד
כמה חשוב שאבטל את תפילתי הבוקר במניין ואמשיך לישון.
אך אני מתנער ממיטתי ומתגבר עליו ,וחושב לעצמי שאילו היה
מגיע אליי פלוני הגביר או אלמוני העשיר ,הרי בודאי שהייתי מתגבר
על חולשתי הרבה באותם רגעים ורץ לפגוש אותו.
ומכך אני לומד קל וחומר ,שאם לפגישה עם בשר ודם ,עשיר ככל
שיהיה הייתי קם בזריזות ,על אחת כמה וכמה עליי להתגבר על
עצמי ולהזדרז לפגישתי עם מלך מלכי המלכים הקב"ה ,שממתין
לי בבית הכנסת .כי הוא הנותן לי חיים ,בריאות ,עושר והצלחה בכל
מעשי ידיי.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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שאלתי אותו מהן הבעיות והוא השיב" :ישנה הצגה בתיאטרון
בברוקלין שאשתי ביקשה שנלך לצפות בה ביחד ,אך עד שמצאתי
זמן ללכת לרכוש עבורנו כרטיסים להצגה – אזלו הכרטיסים מנקודות
המכירה הרשמיות .עכשיו אשתי כועסת עליי וטוענת שאני עצלן,
יהודי מניו יורק שבארצות הברית התקשר אליי באחד הימים ואמר
לי" :כבוד הרב ,אני זקוק לעצתך בבעיות שלום בית שיש לי עם
אשתי".

מחיר העצלות

טוב יעשה כל יהודי כשיעצור ממרוצת חייו ,יכוון לבו לבורא ויודה לו
על הנשמה שהשיב לו גם באותו יום .אחר כך יתפלל על יומו החדש
ויבקש שיעבור בשלום וללא כל פגע ,ובכך יזכה שהקב"ה ישלח
ברכה והצלחה בכל ענייניו.

ולמראה הדבר נטלתי מוסר גדול לעצמי – אם אנשים רבים כל כך
מסוגלים להשכים קום לצורך עבודתם ולצורך לימודם ,למרות
שייתכן שבמשך הלילה ישנו שעות מועטות בלבד – כיצד זה יקשה
על היהודי להשכים קום לתפילה בבוקר קודם שיפנה לעסקיו?

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

האמת היא שהתפלאתי לראות שכבר בשעה מוקדמת זו התחנה
מלאה בכל כך הרבה בני אדם שממהרים איש לעיסוקו.

תוצירח


בתחנת הרכבת ראיתי אנשי עסקים רבים שמיהרו ממקום למקום
ומרציף לרציף במטרה להספיק את הרכבת שתיקח אותם למקום
עבודתם .נשים חרוצות אחזו בידיהן בשקיות או בתיקים ואף הן
הזדרזו לעלות לרכבת .בחורים ובחורות מיהרו למקומות הלימוד
שלהם ואפילו ילדים נראו מפה ומשם .המולה רבה שררה במקום
כאילו מדובר היה בשעות הצהריים.
באחד הימים הזדמן לי להיות בתחנת הרכבת של פריז בשעה חמש
לפנות בוקר.

תחנת המוסר

מכיון שלא מיהרתי לקנות את הכרטיסים כשעוד היה אפשר להשיג
אותם ,וכעת אני מצוי בבעיה קשה שאיני יודע איך להתמודד עימה".
"איך לדעתך אוכל לעזור לך?" שאלתי את היהודי ,והיהודי השיב:
"ברך אותי שאמצא בקלות כרטיסים להצגה".
כאב לי לשמוע שהיהודי מבקש ברכה כדי ללכת עם אשתו
לתיאטרון ,מקום תועבה ,ולא הסכמתי כלל עם צעד זה ,וכשראיתי
את העקשנות שלו להשיג לאשתו את מבוקשה רציתי לברר אצלו
עד כמה הוא נחוש להשיג את הכרטיסים ,לפיכך שאלתי אותו" :מה
עם השוק השחור? ניסית למצוא שם כרטיסים להצגה?"

תוצירח


"בשוק השחור מבקשים עבור כל כרטיס שלושת אלפים דולר!"
השיב היהודי.
לשמע המחיר המוגזם שאלתי" :נו ,האם תקנה את הכרטיסים במחיר
מוגזם שכזה?"
"אינני מוצא כל ברירה אחרת" השיב היהודי" ,לכאורה נראה שאאלץ
לשלם את המחיר המופרז הזה עבור כל כרטיס".
כאשר שמעתי את דבריו האחרונים של האיש עלה במוחי הרהור
חדש.
"אמור לי בבקשה" פניתי אליו" ,האם כאשר אתה מגיע לתפילה
בבית הכנסת באיחור ,או כאשר אינך הולך כלל להתפלל – האם גם
אז אשתך כועסת עליך ואומרת לך שאתה עצלן?" שאלתי.
"לא ,אשתי מעולם לא אמרה לי על כך דבר" ענה היהודי.
"אם כן" המשכתי" ,אשתך הוכיחה אותך רק על כך שפספסת את
רכישת הכרטיסים לתיאטרון ,כיון שהלכת לקנותם מאוחר מידי.
ומהו תיאטרון? תיאטרון זהו שקר! שקר שבנוי על גבי שקר נוסף!
ובשביל שקר זה אשתך עושה לך צרות".
היהודי הסכים עימי ושאל" :ומה אעשה כעת?"
"כעת תבין את גודל העצלות שלך!" השבתי לו" ,שב וערוך עם עצמך
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.
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היהודי קיבל את דבריי ,הוא הבין את הטעות הגדולה שבידו וגמר
בדעתו שלא לקנות כלל את הכרטיסים לתיאטרון ,שהוא מקום
הטומאה.

תוצירח


כאשר תעבוד על עצמך במידת הזריזות תזכה לקנות בכך לא רק
את שלום הבית שלך עם אשתך אלא גם את שלום הבית שלך עם
הקב"ה ,ושכרך יהיה רב לך בעולם הזה ובעולם הבא".

חשבון נפש – שבשביל לפצות את אשתך על העצלות שלך לדברים
שהם שקר והבל ,אתה מוכן לשלם מחיר יקר מאד – שלושת אלפים
דולר עבור כל כרטיס! ואילו בשביל לרצות את הקב"ה על העצלות
שלך לדברים שבקדושה שזכותם עומדת לנצח נצחים – אינך מוכן
לשלם מאומה ,אפילו לא מאמץ קטן להגיע לתפילה בזמן.

חשבון נפש
ש ּבוֹן ִּת ָּבנֶה ו ְִת ּכוֹנֵן ִעיר ִסיחוֹן (במדבר כא ,כז)
ֹאמר ּו ַה ּמֹ ְׁש ִלים ּבֹא ּו ֶח ְׁ
ַעל ּכֵן י ְ
א"ר שמואל בר נחמן א"ר יוחנן ,מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים וגו'.
המושלים  -אלו המושלים ביצרם ,בואו חשבון  -בואו ונחשב חשבונו של
עולם ,הפסד מצוה כנגד שכרה ,ושכר עבירה כנגד הפסדה ,תבנה ותכונן  -אם
אתה עושה כן ,תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא ,עיר סיחון  -אם משים
אדם עצמו כעיר זה שמהלך אחר סייחה נאה ,מה כתיב אחריו ,כי אש יצאה
מחשבון וגו'  -תצא אש ממחשבין ותאכל את שאינן מחשבין( .בבא בתרא
עח ,ב)

ׁמיִם ִמ ַּמ ַעל ו ְַעל ָה ָארֶץ
ֲשב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָך ִּכי ה' הוּא ָה ֱאל ִֹהים ַּב ָּש ַ
ׁ
ָד ְע ָּת ַה ּיוֹם ַוה ֵ
ְוי ַ
ִמ ָּת ַחת ֵאין עוֹד (דברים ד ,לט)
החשבון עם הנפש הוא השתדלות האדם בענייני תורתו ועולמו בינו ובין
שכלו ,כדי שידע בזה מה שיש לו ומה שיש עליו מן החובות .וכבר הזהירנו
על זה הנביא ע"ה באמרו וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים
וגו' ואמר דוד ע"ה טעמו וראו כי טוב ה' .ואמר דע את אלהי אביך ועבדהו.
ואמר אל תהיו כסוס כפרד אין הבין.
על המאמין לחשב עם נפשו במה שהוא חייב לאלהים ית' וידקדק בדבר
בתכלית יכלתו וכפי השגתו ממנו ,ומה שיגיע אליו במעשה ,ישתדל בו ויטרח,
ומה שלא יוכל להשיגו במעשה ,ישיגהו בידיעה ויתאוהו בלשונו ויכסף אליו
בלבו ,כמ"ש דוד ע"ה אחלי יכונו דרכי לשמר חקיך .ואמר הנחמדים מזהב
ומפז רב וגו' .והבורא ידינהו לזכות ,והוא חייב לצפות לעתות ,אשר תשיג ידו
ויוכל בהם לשלם מה שיתכן לו מחובות הבורא יתברך .ואל ירחיב על עצמו

האמתלאות בו ויזלזל בו ויניחהו ויתעלם ממנו ,פן יהיה נעכר ביום החשבון
הגדול ,כמו שכתוב בז לדבר יחבל לו( .חובות הלבבות שער חשבון הנפש
פ"א ופ"ב)

שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל ,הללו אומרים נוח לו לאדם
שלא נברא יותר משנברא ,והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלא
נברא .נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא ,עכשיו שנברא -
יפשפש במעשיו .ואמרי לה ימשמש במעשיו( .עירובין יג ,ב)
שני הלשונות הם שתי אזהרות טובות ומועילות מאד .כי הנה הפשפוש
במעשים הוא לחקור על כלל המעשים ולהתבונן בו ,הנמצא בהם מעשים
אשר לא יעשו אשר אינם הולכים על פי מצוות ה' וחוקיו ,כי כל אשר ימצא
מאלה יבערם מן העולם .אך המשמוש היא החקירה אפילו במעשים הטובים
עצמם ,לחקור ולראות היש בעניינם איזה פניה אשר לא טובה או איזה חלק
רע שיצטרך להסירו ולבערו .והרי זה כממשמש בבגד לבחון הטוב וחזק הוא
או חלש ובלוי  -כן ימשמש במעשיו לבחון תכונתם בתכלית ההבחנה עד
שישאר זך ונקי .כלל הדבר .יהיה האדם מעיין על מעשיו כולם ,ומפקח על
כל דרכיו שלא להניח לעצמו הרגל רע ומדה רעה ,כל  -שכן עבירה ופשע.
(מסילת ישרים פ"ג)

והנני רואה צורך לאדם שיהיה מדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו כסוחרים
הגדולים אשר יפלסו תמיד כל עסקיהם למען לא יתקלקלו ,ויקבע עתים
ושעות לזה שלא יהיה משקלו עראי ,אלא בקביעות גדול ,כי רב התולדה
הוא( .מסילת ישרים פ"ג)

חשבון נפש
חיפוש אחר האמת
בניו יורק שבארצות הברית ישנה משפחה עשירה מאד שאף מיודדת
עם אנשי הנשיאות בארצות הברית .בנה של אותה המשפחה גדל כל
ימיו בעושר רב ובכבוד מלכים ,וכבן יחיד להוריו – גם עושרו העצמי
גדול מאד ,עד שהוא מחזיק ברשותו מטוס פרטי.

ןובשח
שפנ

מעניין לדעת שדווקא בן זה שנהנה ממנעמי העולם ללא גבול – הכיר
את בוראו בכוחות עצמו ,על ידי שהתבונן סביבו והבחין במציאות
של "עשיו שונא ליעקב".
חוסר הצדק שיש ברדיפת היהודים ובהתקפתם על ידי אומות העולם
ללא כל סיבה הגיונית – הפריע לו מאד .הסבל שהעם היהודי סבל
במשך כל הדורות מעלילות שווא ,פיגועים שונים ומעשי טרור –
הציק לו מאד ,וכיון שהיהודים בימינו עדיין סובלים מרדיפות הגויים
"הנאורים" הוא התעורר לחשוב – למה זה קורה? מדוע עם ישראל
נועד לסבול צרות מצד הגויים שביניהם הוא מפוזר ומפורד?
הבחור לא נח ולא שקט ויצא לחפש תשובות לשאלותיו ,הוא חקר
רבות על מהלך ההיסטוריה וחקירה זו הביאה אותו לגלות שיש
בורא לעולם שמולך על כל העולם לבדו ומנהיג אותו בכל רגע ורגע.
בהמשך ,כשלמד על חוקי התורה הקדושה שניתנה לישראל מסיני –
הוא נדהם לגלות עד כמה הוא רחוק מהמטרה שבשבילה בא לעולם.
גילוי זה גרם לו לשוב בתשובה שלימה ,וברוך ה' כיום הוא מקדיש
מספר שעות בכל יום ללימוד התורה ,והוא מקפיד להתפלל שלוש
תפילות ביממה.
החיפוש האישי שלו אחר האמת הצרופה גרם לו לפתוח פתח כחודו
של מחט ,והקב"ה כהבטחתו – פתח לו פתח כפתחו של אולם
והשיבו אליו בתשובה שלימה.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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אין ספק שבכל אותן שנים בהן היהודי חטא – הוא היה שבוי ביצרו
הרע ,ורק לקראת יום המוות – עיניו נפקחו לראות ולהבחין באמת
הצרופה ,ואז הוא התעורר לערוך חשבון נפש עם עצמו .כשהכיר
בגודל חטאיו ובעוונותיו המרובים נתמלא לבו יראה ופחד מיום
הדין הקרב ובא ,והוא דאג מה יהיה על נשמתו וכיצד יעמוד בבושה
שתהיה מנת חלקו בעולם העליון.

אך ליהודי לא הייתה כל תשובה לשאלתי.

"אמור לי" ,פניתי ליהודי "מדוע לא התעוררת לחשוב על בושה זו
כבר לפני שנים רבות ,עוד לפני שהתפשטה בגופך המחלה הנוראה?"

כאשר שמעתי את דבריו האחרונים – נדהמתי .הרי כך ממש אמר
הגאון מוילנא זצוק"ל טרם מותו ,שהגהינום בעולם העליון הוא
הבושה שתשיג את האדם ביום הדין ,ואותו יהודי זכה לכוון בוידויו
לדברי הגאון מוילנא.
תוך כדי דבריו הכואבים פרץ היהודי החולה בבכי והחל להתוודות
על עוונותיו ,באומרו – "אוי לי ואבוי לנפשי ,איזו בושה מחכה לי
בעולם העליון!"

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.
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לשמע הבשורה הקשה ניסיתי לחזק אותו באמונתו שעליו לקוות
לישועת ה' ואל יתייאש מן הרחמים .אך היהודי טען שהוא חש
שקיצו קרב ,וביקש שאתפלל עליו לפני בורא העולם שינהג עימו
ברחמים ובסלחנות ,ולא יזכור לו את כל חטאיו הרבים ואת מעשיו
הרעים שעשה במשך חייו.

והיהודי השיב שהמחלה האיומה נתגלתה בגופו והרופאים משערים
שנותרו לו לחיות רק כמה שבועות או חודשים ,אך לא מעבר לכך.
"מדוע אתה מדבר באופן זה?" שאלתי אותו בפליאה עצומה.
"כבוד הרב" פנה אליי יהודי מניו יורק ,כאשר ערכתי קבלת קהל
במקום" ,באתי להיפרד ממך ,כיון שאיני יודע אם אראה אותך שוב".

אוי לנו מיום הדין

בדרך לחקר האמת
בעת שהותי בארגנטינה שבדרום אמריקה באו לפניי בני זוג שאינם
שומרים תורה ומצוות והם רחוקים מכל דבר שבקדושה ,וביקשו
שאברך את בנם החולה ברפואה שלימה.
כדי שהברכה תחול על
בנם ביקשתי מהאב
שיקבל על עצמו להקפיד
להניח תפילין מידי יום.
האב סירב לשמוע על
הדבר ,ולפיכך השקעתי
זמן רב בשיחה עימו על
גודל מעלת המצוה ועל
הזכות הגדולה שבידי
יהודי שמניח תפילין.
לבסוף היהודי השתכנע
בדבר ,וקיבל על עצמו
להקפיד לקיים את מצות
התפילין.

ןובשח
שפנ

לאחר הישג זה ,עברתי
לשוחח עם האישה
ולשכנע אותה לקבל על
עצמה לקיים את מצות
דינר לק"ק ישורון בארגנטינה
טהרת המשפחה .גם כאן
נדרשתי להשקיע מאמצים רבים וכוחות גדולים כדי להסביר לה את
מעלת המצוה וגודל שכרה ,אך לבסוף האישה נתרצתה וקיבלה על
עצמה לשמור על טהרת המשפחה.
בהמשך שיחתנו שאלתי את האישה מהו שמה הפרטי ,והנה נוכחתי
לשמוע ממנה ששמה הוא כשם בנות אומות העולם.
"אין זה מכובד שבת ישראל תיקרא בשם של גויה" אמרתי לאישה.
"אבל אני גויה!!!" השיבה האישה ללא כל בלבול.
לרגע אחד הייתי המום!!! אך לאחר מכן צחקתי בתוך לבי על
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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עליך לפשפש במעשיך ולברר לעצמך מדוע נגרמו לך סתימות הלב
והמוח לדברי התורה .ייתכן והן קרו כתוצאה משמיעת דבר איסור
בימי בין הזמנים או מראיית דבר אסור .גם אכילת מאכל לא כשר

"באותו אופן ,כאשר יהודי סובל מסתימה רוחנית בלבו – סתימה זו
מפריעה לו ללמוד תורה מתוך רצון ושמחה ,ועל כן ישנו צורך מיידי
להסיר את הסתימה הזו מן הלב.

שתקתי מעט ,וכשראיתי שהבחור מסכים איתי המשכתי:

הצטערתי לשמוע על תחושותיו ,ואמרתי לו" :בודאי יודע אתה
שכאשר יש לאדם התקף לב ,הדבר נובע מסתימה בעורקים .ככל
שהסתימה רבה כך ההתקף קשה ,וכדי לטפל בעניין ישנו צורך מיידי
לעשות לאדם צינטור – לפתוח את הסתימה שבעורקים ,וכך הדם
יכול שוב לזרום אל הלב וממנו ללא כל מכשלה".

בחור ישיבה בא לפניי בימיו האחרונים של חודש אב ,ושפך את מר
לבו שהנה בעוד יומיים מסתיימים ימי חופשת 'בין הזמנים' ומתחיל
'זמן אלול' בישיבה ,אך לצערו הרב אין לו שום חשק ורצון לשבת
ללמוד תורה ,והוא מרגיש כאילו ראשו נסתם לדברי התורה.

סתימת הלב
משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

ןובשח
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ממעשה זה למדתי מוסר השכל עצום ,שכאשר אדם עושה חשבון
נפש עם עצמו ,ומתבונן במעשיו – אפילו גוי בעל לב ערל ,יכול
להגיע לקרבה לה' עד כדי שיתרצה לשמור את מצוותיו .ואם כך
באומות העולם – קל וחומר נשמת היהודי שהיא טהורה ונחצבה
מתחת כסא הכבוד – כאשר תערוך חשבון נפש עם עצמה בודאי
תגיע לחקר האמת ,וכך היהודי יזכה לחזור לדרך התורה והמצוות.
התאוששתי מיד מההלם שאחז בי והפכתי את נושא השיחה .ביקשתי
לשכנע את בני הזוג שיתגרשו תיכף ומיד וייפרדו איש מעל רעהו,
ולשם כך הסברתי להם את גודל החטא והאסון הנורא שבנישואי
יהודי עם בת נכר.
המאמצים המרובים שהשקעתי בניסיון לשכנע גויה נוצרייה
שתשמור טהרת המשפחה.

יכולה לטמטם את לבו של האדם ולהסיר את התלהבותו מעבודת
ה'.
לאחר שתמצא את מקור הסתימה ואת הסיבה לכך שהיא נוצרה –
שוב בתשובה על מעשיך ,ואז החשק ללימוד התורה יחזור לשכון
בתוך לבך ותזכה ללמוד תורה ולעבוד את ה' מתוך שמחה וקורת
רוח".
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חשבון נפש זמני
בבואי לבית החולים כדי לבקר יהודי מסוים שהיה חולה מאד וכבר
נטה למות ,קידמו את פניי במסדרון בית החולים כחמישים נערים
מגודלי שיער בעלי ביגוד מרושל.
הנערים חבשו לראשם כיפות לבנות ,שניכר היה עליהן שהן זמניות
על ראשם וקראו תהילים על החולה.
לעיתים ,כאשר צרה באה על האדם – הוא מתעורר לעשות חשבון
נפש מדוע צרה זו באה לו .כשהיצר הרע מבחין בכך ,הדבר אינו
מוצא חן בעיניו והוא משתדל לגרום לאדם שחשבון הנפש הזה יהיה
רק זמני .כך קורה ,שלאחר שהצרה חולפת מעל ראש האדם – הוא
שוכח מאותו חשבון נפש שאליו התעורר בצרתו וללא בושה הוא
שב לחטאיו ר"ל.
כשהבחנתי בקבוצת הבחורים שהייתה בבית החולים נראה היה לי
ששהייתם במקום גם היא חולפת ומיד לאחר שהחולה יעזוב את
בית החולים – הם ישובו לסורם.
בעומדי בפתח החדר פנתה אליי אשת החולה ואמרה" :כבוד הרב,
התפלל בבקשה על בעלי שהקב"ה יעשה עימו נס והוא יבריא .הנה
בני הישיבה עשו מאמץ ובאו הנה ,והם יושבים וקוראים תהילים
עבורו ,כדי שיחלים".
כיון שקל היה להבחין שהבחורים אינם בני ישיבה ,שאלתי את
האישה" :מאיזו ישיבה הגיעו התלמידים?" והיא השיבה" :כבוד הרב,
בחורים אלו הם כאילו בני ישיבה".
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כך אמרתי לבחורים ולאחר מכן עזבתי את המקום .ואני תפילה
שלכל הפחות חלקם יקבלו את דברי התוכחה שהשמעתי באוזניהם
וישובו בתשובה על מעשיהם.
עליכם לדעת שכדי להרבות במרומים זכויות לטובת החולה שנמצא
על ערש דווי – נדרש מכם לעשות תשובה אמיתית וקיימת! רק בכוח
תשובה אמיתית והחלטית לעורר זכויות על החולה ולרפאו ממחלתו
הנוראה".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

ןובשח
שפנ

ובפנותי לקבוצת הבחורים אמרתי להם" :האם אינכם מתביישים לבוז
לבורא העולם ולנסות להציג לו שאתם בחורי ישיבה כדי שירחם על
החולה? הרי זהו היצר הרע שצוחק עליכם וגורם לכם לעשות חשבון
נפש מוגבל בזמן ,עד יעבור זעם.

האישה שתקה כהודאה ,ואני המשכתי" :נמצא אם כן שנערים אלו
מתנהגים כבחורי ישיבה רק בזמן שהחולה עדיין חולה".
לשמע דבריה הוכחתי אותה ואמרתי לה" :אמנם כעת בחורים אלו
חובשים כיפות לראשם ,ומנסים להידמות לבחורי ישיבה ,אבל אין
ספק שהדבר יימשך כך רק עד שבעלך יבריא או חלילה ימות .לאחר
מכן הבחורים יסירו את הכיפות מראשם וישכחו מתהילים שקראו.
הלא כן?"

טהרת המשפחה
ׁש ְרר ְ
ש ּנִים (שיר
ׁ
ֵמת ִח ִּטים ס ּוגָה ַּבּׁשוֹ ַ
ֵך ַא ּגַן ַה ַּס ַהר ַאל י ְֶח ַסר ַה ָּמזֶג ִּב ְטנ ְֵך ֲער ַ
ָ
השירים ז ,ג)
'סוגה בשושנים'  -אלו דברי תורה ,שהן רכים כשושנים ...בנוהג שבעולם,
אדם נושא אשה ,בן ל' שנה ובן מ' שנה .משמוציא יציאותיו [הוציא כסף רב
על הוצאות החתונה] ,מיד הוא בא זוקק לה ,והיא אומרת לו 'כשושנה אדומה
ראיתי' [דם נידה] ,ופורש ממנה מיד .מי גרם לו שלא יקרב לה ,איזה כותל
ברזל יש ביניהם ,ואיזה עמוד ברזל ביניהם ,אי זה נחש נשכו ,איזה עקרב
עקצו שלא יקרב לה .דברי תורה שרכין כשושנה ,שנאמר בה 'ואל אשה
בנדת טומאתה לא תקרב'"( .שהש"ר ז ,ג)
אמר ליה ההוא צדוקי לרב כהנא ,אמריתו נדה שרי ליחודי בהדי גברא ,אפשר
אש בנעורת ואינה מהבהבת ,אמר ליה ,התורה העידה עלינו סוגה בשושנים,
שאפילו כסוגה בשושנים לא יפרצו בהם פרצות( .סנהדרין לז ,א)

כך אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם לא חסיד אני ,שכל מלכי מזרח
ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר
ובשליא כדי לטהר אשה לבעלה .ולא עוד אלא כל מה שאני עושה אני נמלך
במפיבשת רבי ואומר לו ,מפיבשת רבי ,יפה דנתי? יפה חייבתי? יפה זכיתי?
יפה טהרתי? יפה טמאתי? ולא בושתי( .ברכות ד ,א)

היה ר"מ אומר מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה  -מפני שרגיל בה וקץ בה,
אמרה תורה תהא טמאה שבעה ימים ,כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת
כניסתה לחופה( .נדה לא ,ב)

ואל יחשוב אדם כי בחיבור הראוי יש גנאי וכיעור ,חלילה מזה ,כי החיבור
נקרא "ידיעה" ...וידוע שאילו לא יהיה בדבר קדושה גדולה לא יהיו קורין
לחיבור ידיעה (אגרת הקודש להרמב"ן עמ' שכג)

מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה ,וקרא הרבה ,ושימש תלמידי חכמים
הרבה ,ומת בחצי ימיו .והיתה אשתו נוטלת את תפיליו ,ומחזרת בבתי
כנסיות ובבתי מדרשות .אמרה להם :כתוב בתורה ,כי היא חייך ואורך ימיך.
בעלי ששנה הרבה ,וקרא הרבה ,ושימש תלמידי חכמים הרבה ,מפני מה מת
בחצי ימיו ,ולא היה אדם אומר לה תשובה .פעם אחת ,התארח והתאכסן
אצלה אליהו הנביא זכור לטוב ,והיתה משיחה לו כל אותו מאורע .אמר לה
בתי ,בימי נידתך מהו אצלך .אמרה לו חס ושלום ,אפילו באצבע קטנה לא
נגע בי .אמר לה בימי ליבוניך מהו אצלך ,אמרה לו אכל עמי ,ושתה עמי,
וישן בקירוב בשר ולא עלה על דעתו דבר אחר .אמר לה ברוך המקום שהרגו
ושלא נשא פנים לתורה .שהרי התורה ציותה ואל אשה בנידת טומאתה לא
תקרב ,עד שתבוא במים( .שבת יג ,א)

טהרת המשפחה
הקדמת רפואה למכה
הקב"ה בחכמה עליונה ציווה אותנו על מצות טהרת המשפחה כדי
לשמור על הבית היהודי בשלמותו.

תרהט
החפשמה

מאז ומעולם נשות עם ישראל זוכות לטבול במקווה לשם טהרה,
ורואות מכך ישועות גדולות.
הכרתי בעבר מספר משפחות במקסיקו שחלקן לא זכו בילדים
וחלקן סבלו ממחלות שונות ומשונות ,וכאשר נשות המשפחה קיבלו
על עצמן לשמור ולקיים את מצות טהרת המשפחה – בני המשפחה
נושעו בישועות מפליאות.
מעשה היה באישה שסבלה מגידול בראשה ,וכיון שהגידול היה
במקום רגיש ומסוכן הוא פגע בראייתה וכמעט שגרם למותה .כאשר
אישה זו קיבלה על עצמה לשמור טהרת המשפחה ולטבול במקווה
כשר במועד ,מצוה זו עמדה לה לזכות לחיים והגידול המאיים נעלם
מראשה.
מעשה נוסף היה באישה שמתגוררת בפריז שחלתה במחלה הנוראה.
כשבאה אליי לבקש ברכה לרפואה ,הוריתי לה לשמור טהרת
המשפחה ובזכות כך תרפא.
"מה הקשר בין טהרת המשפחה למחלה הקשה שלי?" התפלאה
האישה לשמע דבריי.
"אם הרופא היה נותן לך כדורי אנטיביוטיקה כדי להבריא ,האם היית
לוקחת אותם?" שאלתי אותה.
"בודאי!" השיבה האישה.
"אם כן ,זוהי האנטיביוטיקה שאני נותן לך .לשמור על הלכות טהרת
המשפחה".
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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חברתה ,שראתה את האושר הגדול של ידידתה שזכתה ללדת תאומים
כשלעומתה היא עדיין עקרה ,קיבלה על עצמה גם כן לשמור טהרת
המשפחה ,וכחלוף שנה זכתה לחבוק בן זכר בריא ושלם.

ואכן ,לאחר שנה אישה זו שבה אליי עם זוג תאומים.

האחת ,שמעה לעצתי .ולמרות שחברתה ניסתה למנוע אותה
ממעשה זה ,היא השיבה לה באומץ לב" :אם הרב יעץ לי כך – אני
מאמינה בעזרת ה' יתברך שבזכות ההתחזקות שלי במצוה אזכה
לחבוק ילד".

שתי נשים שלא זכו לפרי בטן באו לפניי וביקשו שאברך אותן
שתזכינה לילדים .כדי שיהא לברכה על מה לחול ביקשתי מהן
שתקבלנה על עצמן לשמור טהרת המשפחה ,וזכות המצוה תעמוד
להן להביא ילדים לעולם.

חבר מביא חבר
משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תרהט
החפשמה

לעיתים הקב"ה מביא על האדם מחלה קשה שהרופאים אינם
מצליחים להתמודד איתה ,כדי שאותו אדם יפנה לצדיק שבדור
ויבקש ממנו שיורה לו מה עליו לתקן .הרב הוא שליחו של הקב"ה
להדריך ולהורות את הדרך לחיים טובים וארוכים ,ואותם תיקונים
שעליהם מורה הרב הם ההתחזקות בתורה ובמעשים טובים והם
התרופות של הקב"ה.

"רפואתך הפלאית מוכיחה עד כמה התרופות שהקב"ה נתן לעם
ישראל פועלות הרבה יותר מתרופות הרופאים .כי תרופותיו של
הקב"ה הן בבחינת 'וחי בהם'" .כך אמרתי לה.

לאחר שנרפאה מהמחלה לחלוטין היא באה לבשר לי על רפואתה
הניסית ,ואני ששמחתי לשמוע על כך חיזקתי אותה ואמרתי לה:
האישה עשתה כדבריי וזכתה להירפא לגמרי ממחלתה.

התרופה הפלאית
באחד מביקוריי הרבים במקסיקו שבאמריקה ,באה לפניי אישה
וביקשה לספר את סיפור חייה המופלא.
"טרם נישואיי לבן זוגי טבלתי כהלכה במקווה ,כפי שמתבקש מכל
כלה בישראל .טבילה זו הייתה בעבורי הטבילה הראשונה והאחרונה,
שכן מאז לא הוספתי לבקר במקום במשך עשר שנים.
"בכל אותן עשר שנים מאז שנישאנו לא זכינו להביא ילדים לעולם,
ודבר זה ציער אותנו עד מאד.

תרהט
החפשמה

באחד הימים בעלי שמע שהרב מגיע לבקר במקסיקו ובא לפני הרב
לבקש עבורנו ברכה לפרי בטן.
לאחר שבעלי סיפר לרב על צרתנו ,הרב שאל אותו האם אני שומרת
את הלכות טהרת המשפחה ,משום שזו מצוה המסוגלת לבטל גזרות
שונות בבית ,ונשים תמיד צריכות בה חיזוק .וכשבעלי ענה שאינני
מקיימת מצוה זו ,שידלת אותו שיאמר לי לקבל על עצמי לשמור על
מצות טהרת המשפחה.
"לא היה לי קל לעשות זאת ,אולם לאחר שקיבלתי על עצמי לשמור
טהרה זכיתי ללדת שני בנים ובת! ומטרת בואי אליך כעת היא כדי
להודות לקב"ה על מצוה מיוחדת זו שנתן בידינו ,שהיא תרופה
פשוטה להיפקד בזרע של קיימא ,והיא מסוגלת להשכין שלום בית
ולהביא לאושר במשפחה".

טובל ושרץ בידו
באחד הימים כאשר קיבלתי קהל הופיעו אצלי בעל ואישה .הבעל
נשאר בחוץ ,ואשתו נכנסה לשוחח עמי .האישה פתחה בדבריה
וסיפרה שהיא ובעלה על סף גירושין ,וביקשה את עצתי בעניין ,האם
להתגרש מבעלה או להמשיך לחיות עימו.
כדי שאוכל לענות לה על שאלתה ניסיתי להבין מדוע היא ובעלה
חושבים לפרק את נישואיהם ,והאישה הסבירה לי שבעלה אינו
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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אילו היו בה תורה ,מצוות ויראת שמים ,הייתה מצליחה לגבור על
היצר הרע ולא הייתה מגיעה לשפל המדרגה.

לאחר שהאישה עזבה את חדרי חשבתי לעצמי שהתנהגות קלוקלת
זו נובעת מתוך כך שאין בה יראת שמים כלל .ומכיון שטעמה את
טעמו הערב של החטא ,כעת היא מתקשה לשוב ממנו.

מובן שהסברתי לה באופן חד משמעי שכעת אין תקנה למצבה.
על פי ההלכה היהודית היא מחויבת להתגרש מבעלה ,אך אסור לה
להינשא לאדם השני שאיתו חטאה ואסור לה להמשיך לחיות עימו.
לתדהמתי הרבה האישה לא הבינה את חומרת מעשיה וסירבה
לחדול מהם ,וכפתרון למצבה הציעה שכדאי באמת שהיא תתגרש
מבעלה ,וכך היא לא תחטא בשהייה במחיצתו של האדם השני אותו
הכירה.

"כיצד את מעיזה לעבור על החמורה שבעבירות ,ובנוסף את דורשת
מבעלך שיהיה נאמן לך?" גערתי בה" .הרי את נוהגת כמו לוט בשעתו,
שביקש להידבק בקב"ה ובאברהם ,אך בו בזמן חפץ ללכת בדרכם
של אנשי סדום הרעים והחטאים".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לפיכך המשכתי לשאול אותה עוד על ביתם ,על ילדיהם ,ועל שאר
עניינים שנוגעים לחייהם המשותפים ,עד שלבסוף האישה הודתה
בפניי שהיא מעוניינת להינשא לאדם אחר שהכירה ,ר"ל.

תרהט
החפשמה

מתשובה זו הבנתי שישנן סיבות אחרות שעומדות מאחורי רצונה
להתגרש ,והתנהגותו של בעלה כלפיה היא רק תירוץ לדבר.
"בכל מקרה ארצה להתגרש ממנו" השיבה האישה מיד.

"נניח שבעלך ישוב למוטב ,האם תחפצי להמשיך לחיות איתו או
שעדיין תעדיפי לעזוב אותו?" שאלתי אותה.
מתייחס אליה כראוי ,אינו נותן לה כסף די הצורך ,ומבלה את רוב
יומו במשחק מחוץ לבית.

שתי דירות במחיר אחת
בחודש אלול תשס"ו נסענו כמידי שנה להשתטח על קברות
הצדיקים באירופה .בזמן שהותנו באוקראינה ,תוך כדי נסיעה מהירה
בין ההרים בדרך לשדה התעופה לטיסה לקייב ,התיישב לצידי אחד
מהיהודים שהשתתפו במסע ופתח בדבריו – "דע לך כבוד הרב שאני
חייב לך את חיי".
לשמע דבריו שאלתי את היהודי מדוע הוא חש כך ,והיהודי סיפר:

תרהט
החפשמה

"לפני מספר שנים ,כשהייתי מאורס לזוגתי היקרה תחי' ,באנו לפניך
כזוג מאורס וביקשנו ברכה לבנין עדי עד .תוך כדי שיחתנו עם הרב
נודע לך שבכוונתנו לגור עד לנישואינו בדירה משותפת אחת ,היות
ולא היה בידינו התקציב הנדרש לשכירת שתי דירות נפרדות.
כששמעת על כך אמרת לנו שהתורה אוסרת על בני זוג לא נשואים
לגור בדירה אחת כיון שאין אפוטרופוס לעריות ,וכדי שלא נבוא חס
ושלום לידי חטא עלינו להתאמץ ולשכור דירה נוספת ,כך שכל אחד
מאיתנו יגור בדירה משלו עד ליום החתונה ,ובעזרתו יתברך חפץ ה'
בידינו יצליח.
בתחילה ניסינו להתווכח עם הרב .במיוחד אשתי ,שלא הכירה אותך
ולא הבינה על מה ולמה עלינו להתאמץ כל כך .אולם לאחר שהסברת
לה שוב את הדברים ,והיא הבחינה בהחלטיות שבקולך – היא נכנעה
לבסוף ,ואנו החלטנו לעשות כל מאמץ כדי לקיים את דבריך.
שעות רבות עמלנו בחיפוש אחר שתי דירות בסכום סביר ,אולם לא
הצלחנו למצוא דבר ,עד שמשמים סובבו את הדברים כך שמתוך
ייאוש הגענו לאדם שמחזיק בבעלותו מספר דירות והוא משכיר
אותן לצעירים כמונו .האיש התעניין בגובה הסכום שיש בידינו לצורך
תשלום השכירויות ,ואנו השבנו לו בבושה שיש לנו סכום קטן ,אולם
אנו איתנים בדעתנו לקיים את מצות הרב.
המשכיר התפעל מאד ממסירות הנפש שלנו להלכות התורה ,ומיד
אמר שבמקום לקבל עבור שתי דירות סכום גבוה כל חודש ,הוא
מוכן להשכיר לנו אותן במחיר מצחיק של חמש מאות דולר בלבד!"
כך היו דברי היהודי בדרכנו לשדה התעופה.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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מיד כשנכנסתי אל אולם השמחה ואורחים שונים הבחינו בי ,לפתע

קולות שמחה וצהלה עלו מאולם החתונה אליו הגעתי כדי להשתתף
בשמחת יום הכלולות של אחד מידידיי .התזמורת ניגנה בעוז וקהל
האנשים והנשים רקדו ופיזזו ללא הפרדה ברחבת האולם הגדול.

פושט טלפיו ואומר טהור אני

כשהיהודי שמע את דבריי ,הוא קיבל על עצמו שבעזרת ה' כאשר
יינשא בשנית הוא יקפיד מאד במצוה זו ולא יזלזל בה כלל.
כיון שאותו יהודי אמר שהוא מקפיד מאד שלא לעבור על איסור
אכילת חמץ בפסח ,עלה בדעתי שצרה זו באה לו כיון שהוא לא
נזהר בשמירת ההלכות הנוגעות לטהרת המשפחה ,ועל כן נענש
בעונש זה.

סיפורו הנורא גרם לי לחשוב שצרותיו הקשות ומות בני משפחתו
הם למעשה עונש כרת שניתן לאדם על עוון אכילת חמץ בפסח ,כפי
שכתוב" :כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל" (שמות יב,
טו) ,וכן על עוון ביטול הלכות טהרת המשפחה ,שנאמר בהן" :כי כל
אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושות מקרב
עמם" (ויקרא יח ,כט).

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

יהודי יקר בכה לפניי במר לבו וסיפר שבאו עליו צרות בצרורות,
ובתוך שנה אחת מתו אשתו וכל ילדיו ,ואילו הוא נותר בודד וגלמוד
מכל משפחתו.

תרהט
החפשמה

עונש כרת

אין ספק שזהו פלא גדול מאד .בני הזוג השיגו את שתי הדירות
במחיר זול כל כך רק בגלל שהתאמצו מאד לקיים את מצוות התורה
ואת ההלכות והדינים שכתובים בה .וכשהקב"ה ראה את מאמציהם
האמיתיים לקיים את רצונו – הוא שלח להם סייעתא דשמיא מופלאה
שהיא מחוץ לגדר הטבע ,והם זכו לשמור את ההלכה על כל פרטיה.

השתנתה התנהגותם והם היו לאנשים טובים .מיד פסקו מריקודיהם
הנלהבים ובנימוסיות רבה פנו לשבת איש במקומו תוך כדי הנחת
כיפה מקומטת לראשם .חשתי ברוח של טומאה ששורה במקום,
ועל כן חשבתי לחזור על עקבותיי ולא להשתתף בחתונה.
אולם במחשבה שנייה עלה בדעתי שאם כבר הגעתי למקום – זוהי
הזדמנות טובה להוכיח את החוטאים לשנות את מעשיהם .לפיכך
נכנסתי אל תוככי האולם וניגשתי לשתות עם החתן "לחיים" .מיד
הצטרפו אלינו חוגגים נוספים כשהם ספוגים זיעה מריקודיהם
האחרונים.

תרהט
החפשמה

קראתי לאחד המזיעים ושאלתי אותו בקול" :האם אתה שומר על
טהרת המשפחה?" "בודאי" השיב לי האיש ,והוסיף" :חלילה לי
מלעבור על מצוה חשובה זו!"
"האם חושב אתה שריקודיך עם אשתך ואולי אף עם נשים אחרות
היו על פי גדרי ההלכה? הרי עברת במעשיך על איסורים רבים,
ועונשך רב ועצום בשל כך ,ומה שווה אם כן טהרת המשפחה עליה
אתה שומר רק בתוך ביתך?"
היהודי היה המום מדבריי ואני לא אפשרתי לו לענות לי .הסתובבתי
מיד לאחור ועזבתי את המקום .בלבי קיוויתי שתוכחתי נפלה על
אוזניים קשובות שתקבלנה את הדברים ,ותגרומנה ללבבות החוטאים
לשוב לאביהם שבשמים.

ואומר לך בדמייך חיי
באחד הימים בא לפניי יהודי וסיפר שכבר מספר ימים קורה עימו
דבר משונה .כאשר הוא יוצא מביתו בדרכו לבית הכנסת – חולף
לידו עוף בתנופה אדירה ,נתקע בחלון ביתו ,נפצע ,נופל ארצה ודם
רב ניגר ממנו עד שלבסוף העוף מת .כך המעשה חוזר על עצמו כבר
מספר ימים ,וכיון שהדבר חורג מגדרי הטבע הוא מבין שיש בכך רמז
עבורו ,אולם הוא אינו יודע מה עליו לעשות.
כששמעתי את סיפורו נזכרתי שמסופר על האר"י הקדוש זיע"א
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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לשמע תשובתן האישה נבהלה עוד יותר ,שכן הבינה שאם דברים

כשיצאה מחדרי שאלה בחוץ את הנשים הממתינות האם הרב
משמיע אזהרות מעין אלו לכל אישה ואישה ,אולם הנשים שבחוץ
ענו לה" :הרב תמיד אומר שצריך לשמור על דיני טהרת המשפחה,
אך הוא אינו מזכיר את עניין סרטן הרחם .ומדוע יאמר דבר זה לכל
אישה?"

האישה ששמעה את דבריי החלה לחשוש מאד' :מדוע הרב אמר לי
כך? האם ביקש להפחיד אותי?'

האישה השיבה בשלילה ,ואני הוכחתי אותה על כך ואמרתי" :אישה
ששומרת על דיני הטהרה – הקב"ה שומר עליה מפני סרטן הרחם.
ושמירה זו ידועה גם בקרב הרופאים ,שכן הוכח באופן מדעי שדיני
הטהרה שומרים ומגנים על רחם האישה מהמחלה הארורה".
תוך כדי שיחתי עימם שאלתי את האישה האם היא שומרת על דיני
טהרת המשפחה.

באחת מקבלות הקהל בא לפניי יהודי מבוגר ביחד עם בתו הנשואה
וביקש לקבל ברכה עבור עניין מסוים.

אזהרה ממוקדת

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

היהודי קיבל את עצתי ולאחר תקופה בא אליי שמח ומאושר .וסיפר
שהעוף עדיין חולף לידו בתנופה ,אך כשהוא מגיע לחלון ביתו – הוא
מסתובב ושב על עקבותיו ,כאילו מרמז לו שחטאו סר ועוונו כופר.

תרהט
החפשמה

לפיכך אמרתי לאותו יהודי שבא לפניי שיקבל על עצמו להקפיד
בנושא טהרת המשפחה ויתחזק מאד בעניין זה ,משום שייתכן שדם
העוף הניגר מרמז על דם נידה.
שפעם הגיע אליו אדם מתוך חרדה גדולה וסיפר לו שראה בחלומו
ששוחטים אותו ודם רב נשפך ממנו .כששמע זאת האר"י ,ייעץ לאותו
אדם שיבדוק בביתו האם סדין מיטתו נוגע בסדין מיטת אשתו בימי
נידתה .אותו אדם בדק את הדבר ומצא שאכן כך הוא ומיהר לתקן
את המעוות.

אלו נאמרו רק לה – כנראה שיש ממש בדברים ,ואזהרות הרב אליה
לא נאמרו ללא סיבה.
מיד פנתה לערוך בדיקות ,ולגודל תדהמתה מצאו הרופאים ברחמה
התחלה של המחלה האיומה .כיון שכך ,היא החלה לשמור בקפדנות
על דיני טהרת המשפחה ,וזכתה שמחלתה נעלמה כלא הייתה.

תרהט
החפשמה

יצא מחיל אל חיל
במוצאי יום הכיפורים הראשון שעבר עלינו בישיבה הקדושה בליאון,
לאחר שהמתפללים כולם פנו לבתיהם לסעוד את לבם לאחר הצום,
נאלצתי להתעכב בישיבה דקות ספורות בשל צרכים שונים
שהתעוררו במקום.
לפתע הגיעה למקום אישה עם אמא שלה ,ואמרה שהלילה הוא ליל
טבילתה ולכן באה לטבול במקווה.

המקווה המפואר בליאון

כיון שהמקווה בישיבה שימש את ציבור האנשים במשך יום הכיפורים
– בשעה זו של מוצאי החג הוא לא היה ראוי לטבילה לנשים ,ולפיכך
האחראים על המקווה שמו פתק שהמקווה מלוכלך ,ובאופן זמני
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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ושימחתי רבתה עוד יותר משום שבנוסף למצוה החשובה שזכיתי
שנתקיימה על ידי – מצות טהרת המשפחה ,זכיתי לעשות מצוה
נוספת ולגמול בגופי ממש חסד עם אותה אישה שהתעקשה לטבול
דווקא במקווה הישיבה ,ומי יודע אם הייתה הולכת לטבול במקום
אחר אילו לא הייתי מנקה בעבורה את המקווה.

כשהסתיימה העבודה ופניתי לביתי – חשתי מנוחת הנפש שכמוה
לא חשתי מימיי .לבי שמח בקרבי ,שהנה זכיתי לקיים מצוה גדולה
כל כך ,ואף זכיתי לעשות אותה "לשמה" – ללא כל כוונות רווח.
רוקנתי את המים המלוכלכים וניקיתי את המקווה מהלכלוך
שהצטבר בו עד שחזר לקדמותו ולניקיונו כאילו היה חדש .ואף
שעבודת הניקיון נמשכה זמן רב ,כשעתיים לפחות – כל אותה העת
ישבה האישה והמתינה שאסיים את מלאכתי.
ומחשבה עלתה בלבי שכיוון שלא אספיק הלילה להתחיל בבניית
הסוכה – אלך אני מחיל יום הכיפורים לחילה של מצוה אחרת,
והחלטתי להכשיר את המקווה שבבנין הישיבה לטבילה בעבור
אותה אישה ,ומשכך – גם הזמנתי בעבורה אישה שתבוא להשגיח
על טבילתה שתהא כדת וכדין.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

הבנתי שאין טעם לנסות להסביר לאישה שהמקום מלוכלך ולא ניתן
לטבול בו ,ולפתע נצנץ במוחי מאמר חז"ל שמיד במוצאי יום כיפור
ראוי לישראל להתחיל בבניית הסוכה ,כדי שילכו מחיל אל חיל.

תרהט
החפשמה

לנוכח עקשנותה הרהרתי בלבי מה ניתן לעשות.

אותה אישה שהבחינה בפתק – סירבה לקבל את הדברים והתעקשה
לטבול דווקא במקווה של הישיבה ,ואמרה שאם הדבר אינו מתאפשר
לה ,היא פונה בחזרה לביתה ותבוא לטבול ביום אחר.
ציבור הנשים מתבקשות לפנות למקווה אחר ,ואף ציינו ֵשם וכתובת
של מקווה נוסף בו ניתן לטבול במוצאי הצום.

וחי בהם
באחד מימי קבלת הקהל נכנסה לחדרי אישה ,ואמרה שעל פי דברי
הרופאים מקננת בגופה מחלה קשה ,ונותרו לה לחיות חודשים
ספורים בלבד .על כן היא מבקשת שאומר לה כיצד תתכונן למותה.
הייתה זו הפעם הראשונה בה נשאלתי שאלה מעין זו ולפיכך השבתי
לאישה שאיני יודע מה להשיב לה ,אולם ידועים לכל דברי חז"ל:
"שוב יום אחד לפני מיתתך" (אבות ב ,י) ,דהיינו שעל האדם לעשות
תשובה קודם פטירתו ,ללא הבדל בין אדם בריא לבין יהודי חולה
ונוטה למות.

תרהט
החפשמה

"האם טבלת אי פעם במקווה טהרה?" שאלתי אותה.
האישה השיבה בשלילה ,ואני יעצתי לה שתלך לטבול במקווה כשר,
כדי שבבוא יומה תעמוד לפני הקב"ה קדושה וטהורה .נוסף על כך
נתתי בידה ספר המבאר את הלכות הטבילה והטהרה לנשים ,כדי
תוכל ללמוד מתוכו כיצד לקיים את מצות הטהרה באופן הכשר
ביותר.
האישה נטלה את הספר מידיי ולאחר שהודתה לי בכל פה פנתה
ויצאה לדרכה.
כעבור מספר חודשים שוב באה לפניי האישה והזכירה לי את
סיפורה.
כיון שעל פי תחזיות הרופאים כבר הייתה אמורה להיות בעולם
העליון – מיהרתי להתעניין בשלומה ,והיא השיבה שברצונה לספר
לי כיצד התגלגלו הדברים מאז שהייתה אצלי בפעם הקודמת .וכך
סיפרה:
"כאשר שבתי לביתי לאחר פגישתי עימך ובידי הספר המבאר את
הלכות הטהרה – פרצתי בבכי ,הרמתי ראשי למרומים ואמרתי:
'ריבונו של עולם ,אינני רוצה ללמוד הלכות אלו בכדי למות בקדושה
ובטהרה ,אלא אני חפצה ללמוד אותן בכדי לחיות בקדושה ובטהרה!'
כך בכיתי במשך זמן רב וקיבלתי על עצמי שאת הלכות הטהרה אני
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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התרגשתי לשמוע את סיפורה הנסי של האישה ,אולם אמרתי לה
שללא ספק חייה ניתנו לה במתנה בזכות אומץ לבה והחלטתה
ללמוד את ההלכות מתוך מטרה של "וחי בהם" .ובזכות אמונתה
התמימה היא זכתה לכל הניסים שנעשו עימה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

נוסף על כך זכיתי להינשא בשעה טובה ,ולהרות .והריני מודה לך
הרב מעומק לבי על העצה החכמה שנתת לי בלימוד וקיום הלכות
הטהרה שבזכותן שבתי לחיים" .כך סיפרה האישה.

תרהט
החפשמה

כיון שחששו שמא נפלה טעות בבדיקות – ביקשו שאערוך אותן
בשנית .אולם אצל הקב"ה אין טעויות! וגם הבדיקות החוזרות הראו
באופן חד משמעי שהמחלה עזבה את גופי לחלוטין.
לאחר זמן מה שוב הייתי בבית החולים ועברתי סדרת בדיקות,
כשהגיעו התוצאות הרופאים נדהמו לגלות שהממצאים מורים על
כך שאני בריאה לחלוטין!!!
לומדת לזכות שארפא ממחלתי ,ואקיים אותן בחיי על כל דקדוקיהן
ופרטיהן.

טכנולוגיה
מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק( .תענית כה ,א)
לפי שטבע הדברים אינו כי אם כפי מה שגזר רצונו יתברך( .אברבנאל
בראשית פ"א)

אילו היו יודעים בני אדם חכמה מכל מה שנטע הקב"ה בארץ ,וכח כל מה
שנמצא בעולם ,היו מכירים כח רבונם בחכמה גדולה ,אבל לא הסתיר הקב"ה
חכמה זו מבני אדם ,אלא כדי שלא יסורו מדרכיו ,ולא יבטחו בחכמה ההיא
וישכחו את הקב"ה( .זהר יתרו רעז)

כח העלעקטרי [החשמל] מרומז במשלי כז "ברזל בברזל יחד ואיש יחד
פני רעהו" .עפמ"ש חכמי הטבע כי גם שני אנשים יתדבקו בכח העלעקטרי
להוציא מה שטמון בלבו אשר יהי' נאלץ להוציא בפיו ולגלות סודו ...ואמרתי
שזהו מרומז במקרא הנ"ל וליכא מידי דלא רמיזא באורייתא( .שו"ת מהרש"ם
חלק ב סימן רמז)

בני האדם בגאוותם יחשבו ,כי כל אשר יפתחו את העולם הזה וירבו במדעים
להמציא המצאות לשכללו ולהתעדן בו ,יבנו להם עולם מתוקן .אבל טעות
גדולה בידם .כל תיקוניהם ממש אינם אלא קלקולים ,כל הציביליזציה
כערך התפתחותה מוספת חורבן .הם לא ירצו להבין כי המידות הרעות הן
המחבלות את הכל.
אילו היו בני אדם "נותנים" – אזי היה העולם הזה משוכלל עכ"פ ,אבל הקלקול
הוא שהם "נוטלים" – חוטפים ומריבים ולוחמים ,וממילא כל המצאותיהם

לחורבן וקלקול ישתמשו .למשל קירוב המרחקים באמצעות מכונת המסע
והטיסה הלא נראה בעין כמה הם מחבלים ותחת שמקודם כל המלחמות
קלקלו רק במקומם כעת חורבן עולמי הוא...
מבט זה על חכמת העולם הזה מפורש בתורה ״ותובל קין לטש כל חרש
נחשת וברזל״ .מה היינו אומרים אנחנו להמצאה הזאת בימי קדם? תחת
אשר מקודם חרשו אדמתם בקנים ואבנים ,הצליח תובל קין לחדש להם
את מעשה כלי מתכת .כמה הרבה להקל את עבודתם בצרכים פרנסתם וכו'.
אבל חז״ל פירשו שהתורה ראתה בזה חורבן ,שהגדיל את הקלקול והחורבן
בעולם .עיין רש״י :״תובל קין ,תובל אומנותו של קין ,תובל לשון תבלין ,תיבל
והתקין אומנותו של קין לעשות כלי זיין לרוצחים״ .״ואם מזבח אבנים תעשה
לי ,לא תבנה אתהן גזית ,כי חרבך הנפת עליה ותחללה״.
ע' רמב״ן :״לאסור בהן נגיעת הברזל ...כל כלי ברזל אשר להם פיות כורתות
ייקרא חרב" [חרב מלשון חורבן – הכלי שישתמש בו המחריב] .אבל יתמה
השואל ,למה נכללו כל כלי הברזל אשר תשמישם לטובה ,בשם ״חרב״ –
המחריב? אבל פשר הדבר כאמור ,כי טרם יתוקן העולם במידותיהם,
ישתמשו בכל אפשרויותיהם לרעה ,ושם החורבן כוללם( .מכתב מאליהו
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הלא גם בדורות האחרונים ראינו כמה המצאות חדשות שעשו מהפכה בכמה
עניני התבל ,על ידי שנמצאו ונתגלו כוחות טבע נסתרים ונפלאים שכחם
כה גדול ורב ,עד שקודם התגלותם היה קשה לשער ולהאמין כי נמצאים
כוחות כאלו בטבע ,ואמנם כל מה שנתגלה לנו עתה ,אין זה אלא טיפה
מן הים מן סתרי הטבע שעדיין לא נתגלו לנו .ואלמלי היו בני האדם בכל
הדורות באחדות גמורה ,והיו עובדים כל אחד במנוחה במקצוע שלו לתועלת
העולם ,מי יודע כמה כוחות נפלאים הטמונים בחיק הטבע היו יכולים למצוא
ולהשתמש עמהם להנאות העולם וכתריס נגד הפורעניות השונים( ....שעורי
דעת חלק ג דור הפלגה)

טכנולוגיה
המוציא לחם מן הארץ
באחד מביקוריי בלוס אנג'לס שבקליפורניה ,ביקרתי במאפיה גדולה
מאד המייצרת עוגות ,לחמים ושאר מיני מאפה.

היגולונכט


כשנכנסתי לאולם הייצור של המאפייה נדהמתי לראות מכונת ענק
שאורכה כמה מאות מטרים ,בקצה האחד שלה מוכנס לתוכה הקמח
הפשוט ,ומהקצה השני יוצאים מוכנים כיכרות הלחם הריחניים
והמוכרים.
במעקב אחר כל שלב משלבי האפייה ,יכולתי להבחין בתהליך
עשיית הלחמים במכונה האדירה .לאחר שהקמח מוכנס למכונה
במינון מדויק הוא עובר תהליך של ניפוי .בשלב הבא נמזגים לתוכו
באופן אוטומטי מים ושאר חומרים .המכונה המשוכללת אינה
מתעייפת ומערבלת היטב היטב הכל ביחד ,ואחר כך לשה את הבצק
עד שמתקבלת עיסה הראויה לאפייה.
כך נגלו לנגד עיניי המתפלאות כל שלבי הקליעה ,האפייה והאריזה,
עד לקבלת המאפה המוכן לשווק ולמאכל.
בעומדי למול המכונה המופלאה חשבתי לעצמי שכאשר בן אנוש
רואה את כל שלבי הייצור במכונה ,נדמה לו שמכונה זו היא בעלת
כוחות שמימיים .הנה הצליחה לייצר לבדה לחם הראוי למאכל אדם!
והלא פלא פלאים הוא.
אך לכל בר דעת ברור שאין הדבר כך.
כל התוצרת היוצאת ממכונה משוכללת זו היא בזכות בעל המאפייה
שרכש את המכונה ,נתן בתוכה קמח ומים ,דאג לספק לה חשמל
כראוי ועוד ועוד .לולא חלקו בעניין – לא היה בכוח המכונה להוציא
מתוכה מאפים משובחים וטובים.
כך העולם שברא ה' יתברך.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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האדם המתגורר מול מגדל אייפל השיב לי שהוא נהנה עד מאד

להבדיל ,שאלתי אדם אחר
המתגורר מול בית כנסת –
מהי הרגשתו בקומו בבוקר ,כאשר הוא רואה את בית הכנסת שניצב
לנגד עיניו?
מגדל אייפל

באחת השנים שאלתי
אדם המתגורר מול המגדל
בפריז" :מהי הרגשתך בכל
בוקר כאשר אתה מתעורר
ורואה את המגדל המרשים
המתנשא אל מול עיניך?"
הגבוה
אייפל
מגדל
והמפורסם הניצב בפריז,
בירת צרפת ,מושך אליו בכל
יום אלפי תיירים ומבקרים
הנהנים להביט ביצירת
מופת זו ומטפסים אל
קומתו הגבוהה ביותר כדי
להשקיף ממנה על פריז ועל
כל סביבותיה.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

מגדל האופל

היגולונכט


אך האדם הפיקח מיטיב לראות שיש אדון לבירה ,ישנו כוח עליון רב
חשיבות שמפעיל את כל גורמי הטבע ומסובב אותם בכיוון הנכון כך
שיפעלו על מתכונתם המסודרת ללא הפסק .לולא הקב"ה המסדר
את כל מהלך העניינים – העולם לא היה יכול להתקיים ,ורק בעזרתו
יתברך יש לנו את כל צרכינו על פני האדמה.

למתבונן מן הצד נראה שהכוח והגדולה שייכים כולם לשמש,
לירח ,לעננים הממטירים גשם ,לאדמה ולשאר גרמי הטבע השונים
שפועלים יחד להצמיח תבואה דשנה ופירות רעננים.

לראות כל הזמן את המגדל הגבוה והיפה .מגדל זה מזכיר לו את
נפוליון ואת ניצחונותיו ומסמל בעבורו את תרבות צרפת ואת
כוחנותה.
לעומתו ,היהודי המתגורר מול בית הכנסת ענה שעצם מגוריו מול
מקום קדוש זה מחייב אותו להיות יהודי טוב יותר ,להשכים קום
לתפילות שבת כביום חול ,להתפלל בכוונה ולא להפסיד תפילה
במניין.
לשמע תשובותיהם השונות חשבתי לעצמי ששמו של המגדל בפריז
אשר נקרא על שם האדריכל שהמציא אותו "אייפל" ,דומה באוזניי
דווקא למילה "אופל" – חושך .אפילה זו גורמת ליהודי המתגורר לידו
ליהנות מהחומריות שבו ,מגובהו וממראהו המרשים ,ובנוסף היא
גורמת לילדיו להתבולל בין הגויים ,ר"ל.

היגולונכט


לעומת זאת בכוחו של מקום תורה ותפילה לשמור על הרוחניות
של האדם ולהעלות ולרומם אותו בעבודת ה' ,באותה מידה שמקום
הנהנה משפע טכנולוגיה וקידמה – בכוחו לדרדר את האדם ואת
צאצאיו עד לבור תחתיה.
ואין ספק שהנוף היפה והטוב ביותר שיכול להיות ליהודי מול ביתו
הוא דווקא מקום של תורה ,כפי שאמר רבי יוסי בן קיסמא" :אם
אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם איני דר
אלא במקום תורה" (אבות ו ,ט).

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים
יהודי יקר בא לפניי ואמר לי שבמקום העבודה שלו המחשבים
מחוברים לאינטרנט .כיון שכך הוא מבקש לשמוע את עצתי כיצד
יוכל להתגבר על עצמו שלא יתדרדר מבחינה רוחנית כתוצאה
מהשימוש בכלי משחית זה ,שכן הוא חש שהאינטרנט גורם לו
לירידה רוחנית עצומה.
השבתי ליהודי שהדבר המועיל ביותר שיוכל לעשות למען הרוחניות
שלו –הוא לעזוב את מקום עבודתו ,למרות שמקום עבודה זה
משמש עבורו כמקור פרנסה .כיון שבראש ובראשונה עליו לשמור
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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בעודי עומד משתומם למול הפאר הרב – ניגש אליי בעל הבית ,נתן
בידי מזוזה אחת ויחידה וביקש ממני לקבוע אותה בבית.
כאילו לא די בזה – מכל עבר ניתן היה להבחין באנשי שירות שעמדו
מוכנים לשרת את בני הבית ואת האורחים באדיבות רבה ובנימוסים
מפליגים.

צמוד לארמון ניצבו שתי בריכות מים ענקיות שסביבן היו גינות פאר,
ומדשאות ענק היו פרושות סביב לארמון.
ריהוט הבית היה מרשים במיוחד וכלל שטיחים יוקרתיים שהיו
פרושים מקיר לקיר ונברשות בדולח שהשתלשלו מן התקרות בכל
פינות הבית.

באחת השנים נתבקשתי לקבוע מזוזה בביתו של עשיר גדול בברזיל.
כשהגעתי למקום נדהמתי לראות ארמון מפואר וגדול מימדים ,שהיו
בו למעלה משבעים(!) חדרים מרווחים ,שהכילו את מיטב פלאי
הטכנולוגיה המתפתחת ואת מגוון מכשירי החשמל המתקדמים
ביותר בעולם.

למקנהו עשה סוכות
משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

היגולונכט


לאחר צאת היהודי מעימי חשבתי לעצמי גם אודות כוחו ההרסני
והנורא של האינטרנט ,פרי פיתוח טכנולוגי מתקדם ,שכאשר
משתמשים בו לדרך הטוב – ניתן להפיק ממנו את כל אוצרות תבל,
אבל כשהוא משמש את כוחות הרשע – הוא מפיל בתוכו חללים
הרבה ר"ל.

נאמר "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" (ברכות לג ,ב) ,יראת
השמים של האדם – נתונה אך ורק בידי האדם והיא בבחירתו
האישית .לעומתה ,מפתח הפרנסה – נתון בידיו של הקב"ה .וכאשר
הקב"ה יראה בהקרבתו העצומה של האדם למען היראת שמים שלו
– הוא ידאג לו למקור פרנסה אחר וכשר.
על נשמתו שלא תאבד ,ופרנסתו בעזרת ה' תישלח לו משמים באופן
אחר.

"לבית גדול כל כך אתה זקוק לעשרות מזוזות ,מזוזה עבור כל חדר"
אמרתי לו.
בעל הבית לא התבלבל ואמר שברשותו מזוזה אחת ולא יותר.
"ובאיזה חדר ברצונך לקבוע אותה?" שאלתי אותו.
העשיר התלבט מעט ולאחר מחשבה אמר" :אני מעוניין שכבוד הרב
יקבע את המזוזה בפתח המרתף שבקומת הקרקע".
התפלאתי מאד ושאלתי" :מדוע תקבע את המזוזה בפתח המרתף
ולא בדלת הכניסה המרכזית של הבית?"

היגולונכט


בעל הבית העשיר ענה לתומו שבמרתף מונחת הכספת שבה צבורים
כל כספו ,הונו ורכושו ,והוא חפץ שהמזוזה תגן על כל אלו.
צער גדול עלה בלבי על הריחוק הנורא שלו מהאמת הצרופה,
ובפנותי אליו אמרתי:
"כל המחשבה הזו שלך – בטעות יסודה .אתה חושב שתחיה בבית זה
לנצח נצחים ,אולם אתה טועה" .ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם
בגבורות שמונים שנה" (תהילים צ ,י) .בבוא יומך לא תיקח איתך דבר
מכל מה שרכשת ,ורק המצוות והמעשים הטובים ילוו אותך לעולם
העליון .צר לי על כך שאתה מבקש להשתמש במזוזה הכתובה
בשמו של הקב"ה כדי לשמור על רכושך ,במקום שתשתמש בה
לשמור על הרוחניות שלך" .כך אמרתי ליהודי העשיר ,ועוד הוספתי:
"ראה עד כמה היטיב עימך הבורא והעניק לך עושר וכבוד .במקום
וּתֹודה לו על כל אלו בקיום המצוות ,אתה מתרחק
ֶ
שתכיר לו טובה
ממנו ומוסר את נשמתך לידי יצרך הרע באופן מוחלט".
באותו מעמד הסברתי לו שעל יעקב אבינו נאמר "ויבן לו בית
ולמקנהו עשה סוכות" (בראשית לג ,יז) .הסוכות מסמלות ארעיות,
אי קביעות ,חיים באפן זמני .במעשה זה יעקב לימד אותנו על
ההתייחסות הזמנית שלו למקנהו ולרכוש הרב שהיה ברשותו.
לעומת זאת לנשמתו הוא בנה "בית" ,משכן קבוע ומבוסס ,מתוך
חיבה וקרבה יתירה לקב"ה.
"ואתה" פניתי לעשיר ואמרתי לו "הפכת את היוצרות .את העיקר
עשית טפל ,ולטפל נתת חשיבות של עיקר .במקום שתשתמש
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כך הוכיח הקב"ה את הצרפתים על גאוותם .הצרפתים היו בטוחים

ואכן כך היה .מטוס הקונקורד עלה מעלה מעלה לשחקים ,אך לא
ארך הזמן והוא נפל והתרסק ,מותיר אחריו אבידות קשות בנפש
וברכוש .היה זה אסון כבד לצרפת כיון שנהרגו בו אנשים רבים ,אך
בנוסף – אבדה גם גאוותה העצמית במטוס ייחודי זה.

אך הקב"ה חשב אחרת ,ובאחת הפעמים שהמטוס המריא – נדלקה
אש במנועיו .ממגדל הפיקוח נמסר שהמטוס לא יצליח לטוס במשך
זמן רב ,וככל הנראה ניסיונות הטייס להנחית את המטוס בשלום –
לא יצליחו ,והמטוס הייחודי על נוסעיו הרבים יתרסק לאבדון.
מובן אם כן שפיתוח טכנולוגי זה היה עשוי לסייע מאד להתקדמות
העולם ,ועל כן גאוותם של הצרפתים במטוס הקונקורד הייתה
מרובה.
כך יצא שטיסה מצרפת לארצות הברית ,לצורך דוגמא ,שאורכת
במטוס רגיל כשמונה שעות – ארכה במטוס זה כשלוש וחצי שעות
בלבד.

כדי להמריא לשחקים לגובה עצום של עשרים קילומטרים מעל פני
הקרקע ,היה על הטייס לצבור תנופה אדירה בנסיעה מהירה על
מסלול ההמראה במהירות של ארבע מאות קילומטר לשעה!

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

ייחודיותו של המטוס הייתה במהירות הטיסה שלו ,שהגיעה לאלפיים
וחמש מאות קילומטר לשעה!

שנים רבות נתונה הייתה גאוות העם הצרפתי למטוס הייחודי שיוצר
בצרפת ונקרא בשם "קונקורד".

היגולונכט


מטוס הקונקורד כמשל

למרות שעשיר זה נמנה על תומכי מוסדותינו שוחחתי עימו בעזות
שבקדושה מתוך כוונה "לשם שמים" ,ותפילתי הייתה על שפתיי
שהדברים יחדרו ללבו והוא יזכה לתקן את דרכיו במהרה.
בכספך הרב ובחכמת הטכנולוגיה שהקב"ה שלח לעולם – לעשיית
מצוות ,אתה משקיע את כל הונך בצבירת הון נוסף".

שחכמתם היא זו שהביאה אותם להמציא מטוס משוכלל זה והם
התהדרו בכוחם ובעוצם ידם ,אך הקב"ה הביט בהם מלמעלה והראה
להם מיהו האדון לבירה וכיצד ברגע אחד חכמתם מתבטלת מלפניו.
מוסר גדול למדתי מכך לעצמי :כדי שמטוס מורכב זה יצליח לעלות
לאוויר ,יש צורך להוציא לפועל את כל האנרגיות האפשריות שניתן
להפיק ממנועיו ,וגם לאחר המראתו – כדי שהמטוס יטוס ללא תקלה
יש צורך לדאוג שכל מכונותיו הפנימיות המרכיבות אותו תהיינה
תקינות ללא רבב ,שהרי אם תארע תקלה ואפילו קטנה באחת
ממכונות מורכבות אלו – הדבר עלול לגרום להפלתו ולהתרסקותו
בטרם עת.

היגולונכט


כך להבדיל ,עבודת האדם בעולם.
הקב"ה נתן באדם כוחות אדירים ומנועים חזקים שבהפעלתם הוא
מסוגל לגבור על כל חולשותיו וקשייו בחיים ,ועוד לעלות מעלה
מעלה בעבודת ה' יתברך .אולם לשם כך עליו להפעיל את כל
כוחותיו ,ולהשקיע את כל כולו בקיום התורה והמצוות.
לפני צאתו לדרך ,האדם צריך לבדוק בתוכו שמצוותיו נעשות מתוך
שלמות פנימית .שכן אם פנימיותו אינה תקינה ח"ו ,ומצוה מסוימת
נעשית ללא רצון פנימי כיון שערך המצוה אינו מספיק חזק בעיניו,
דבר זה עלול להכשיל אותו בפעם הבאה שיבוא לקיים את המצוה
והוא עלול להגיע לידי חטא חס ושלום.
ועוד ,שאם חלילה האדם נמנע מלהשתמש בכוחות השמימיים
שהקב"ה נתן בו – סופו שילך מדחי אל דחי וייפול תחתיו ויתרסק,
ולא תהא לו עוד תקומה ותקווה לשוב מדרכו הרעה לפני מותו.
לעומת זאת ,כאשר יהודי מקיים מצוה בשלמות – הוא חש אותה
בפנימיות שלו ,הוא מרגיש שהיא באה מתוכו והוא מכיר בערכה
ושמח בקיומה .מצוה שכזו גוררת אותו למצוות נוספות ,ובדרך זו
יצליח לעלות ולהתעלות מעלה מעלה בעבודתו יתברך.
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הקב"ה נתן באדם כוחות אדירים ומנועים חזקים
שבהפעלתם הוא מסוגל לגבור על כל חולשותיו
וקשייו בחיים ,ועוד לעלות מעלה מעלה בעבודת ה'
יתברך .אולם לשם כך עליו להפעיל את כל כוחותיו,
ולהשקיע את כל כולו בקיום התורה והמצוות.
(טכנולוגיה)

טוב יעשה כל יהודי כשיעצור ממרוצת חייו ,יכוון לבו
לבורא ויודה לו על הנשמה שהשיב לו גם באותו יום.
אחר כך יתפלל על יומו החדש ויבקש שיעבור בשלום
וללא כל פגע ,ובכך יזכה שהקב"ה ישלח ברכה
והצלחה בכל ענייניו.
(חריצות)

יצר הרע
ֵצר לֵב ָה ָא ָדם רַע ִמ ְּנ ֻערָיו (בראשית ח ,כא)
ִּכי י ֶ
משננער לצאת ממעי אמו ניתן בו יצר הרע( .רש"י)
קראו יצר לפי שנוצר עמו ,ואמר מנעוריו ,כי יצר הרע הוא באדם קודם יצר
הטוב ,כי אין בו יצר טוב בפועל עד שיגדל ויקנהו מעט מעט כמו שאמר
"ואיש נבוב ילבב ַועיִ ר פרא אדם יולד" פירש ַעיִ ר פרא ,הוא האדם שנולד
והוא נבוב בלא לב כלומר בלא שכל ואח"כ ילבב כלומר קונה לב מעט מעט,
וכיון שיצר האדם רע( .רד"ק)

אמר רב יצר הרע דומה לזבוב ,ויושב בין שני מפתחי הלב ,שנאמר זבובי מות
יבאיש יביע שמן רוקח( .ברכות סא ,א)

אמר לו אנטונינוס לרבי מאימתי יצר הרע שולט באדם ,משעת יצירה או
משעת יציאה  -אמר לו משעת יצירה .אמר לו אם כן בועט במעי אמו ויוצא.
אלא משעת יציאה .אמר רבי דבר זה למדני אנטונינוס ,ומקרא מסייעו
שנאמר לפתח חטאת רבץ( .סנהדרין צא ,ב)

הנה מצאנו שני מאמרי חז"ל אשר נראים סותרים זה את זה ,מאמר אחד
בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין ,ואילו מאמר שני אם פגע בך מנוול
זה משכהו לבית המדרש וכו' ואם לאו יזכיר לעצמו יום המיתה הרי דלא די
בלימוד התורה ,ואמר הגר"י מפטרבורג דהנה ישנם שתי עיצות כנגד מחלה,
תרופה טבעית וסגולה ,והנה תרופה גם אם עושה מעט ממנה ישפיע לטובה
אם מעט מעט ואם רב רב ,ואילו כאשר רוצה הוא בסגולה צריך לעשותה

בכל פרטיה ,ואם יחסר פרט אחד שוב אינה סגולה .ואמר כי התורה היא
בגדר סגולה ,לכן צריכה להיות בכל פרטיה לשמה וכדומה ,משא"כ הזכרת
יום המיתה דהיינו לימוד מוסר אפילו אם נעשה במעט תועיל לו .וכשמע
זאת הגר"ח אמר דאין הדבר כך ,דהרי בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין
כתיב הרי דחז"ל דימהו לתבלין שהכניס במאכל ,ותבלין אינו סגולה אלא
דבר טבעי .וביאר את שני מאמרי חז"ל באופן זה ,דהנה אדם אשר מפחד
מהצטננות ,הרי דקודם יציאתו לדרך לובש הוא בגדים חמים וכדומה והוא
מניעה מחולי ,אמנם כל זה הוא בטרם אשר נפל למשכב כי אחר זה שוב אינו
מועיל לו דצריך להתרפאות רק על ידי תרופות ,כי לבישת בגדים חמים אינה
מועלת ,והוא הדבר אם קודם אשר נחלה במקום לבישת בגדים חמים יקח
קודם יציאתו לדרך רפואות ,כי אז לא רק שלא יועיל לו אלא יזיקהו .ואמר
הגר"ח כי הקב"ה ברא מזיק והוא היצה"ר והעצה להנצל ממנו שלא לחלות
ממזיק זה הוא תורה ,אכן כל זה מועיל ורק כאשר עדיין לא חלה במחלת
היצר כי התורה היא בגדר מניעה ,אמנם אם פגע בה מנוול זה וכבר נחלה על
ידו שוב לא יועיל לו מניעות ,אלא דצריך הוא תרופות להנצל מזה והוא על
ידי שיזכיר לעצמו יום המיתה (חידושי הגרי"ז החדשים סימן פז)

כי באמת כל בעל חי יש לו מעט פחד .וכשמניסים אותו אינו שב תיכף ומיד.
אולם הזבוב ,אפילו כשמניסים אותו מאות פעמים ,הוא שב מיד אל מקומו
ואין להפטר ממנו לא בשכבנו ולא בקומנו .וכזה הוא גם היצר הרע – וכדברי
בעלי המוסר הקדמונים באמרם "אתה ישן והוא ער תמיד" .ולפיכך הורו
אותנו חכמינו הקדמונים כי לעולם ירגיז אדם את יצרו .ולא יתברך האדם
בלבבו כי כבר הבריחו( .חפץ חיים נביאים מ"ח)

יצר הרע
כוח 'נעשה ונשמע'
באחת השנים הוזמנתי לדרוש בפני ציבור אנשים שהיו בני המעמד
העליון .יהודים אלו היו עתירי ממון ,עשירים ובעלי נכסים לרוב ,אך
רחוקים מהקב"ה ומהליכה בדרכיו .רק הבלי העולם הזה עניינו אותם
ועמדו בראש מעייניהם.

רצי
ערה

לאחר שסיימתי את דרשתי התעניינתי לדעת האם דבריי השפיעו
על השומעים ,לפיכך פניתי אליהם אחד לאחד ושאלתי אותם מה
דעתם על הדברים ששמעו.
רבים טענו שהדרשה מאד דיברה אל לבם .היו מהם שציינו שעניין
חינוך הילדים שעליו שוחחתי השפיע עליהם במיוחד ,כי החינוך הוא
כמו הגוף של המשפחה ,ולולא חינוך הילדים סופה של המשפחה
להתפרק .חבריהם לעומת זאת אמרו שעניין אחר שעליו דיברתי
בדרשתי עורר אותם להתחזק דווקא בו משום שעניין זה דיבר
אליהם יותר ,וכן הלאה על זה הדרך.
לעומתם ישבו בקרב ציבור המאזינים אנשים שניכר עליהם שלא
הבינו כלום .דבר זה הפליא אותי מאד ,כיון שמדובר באנשי עסקים
פיקחים ,נבונים ובעלי שכל רב .דברי התורה שמסרתי לפניהם נאמרו
בשפה המובנת להם והיו מותאמים לסגנונם .אולם למרות זאת נראה
היה שהם יצאו מהדרשה מבלי שהדברים השפיעו עליהם כלל.
כשהבחנתי באנשים אלו ניסיתי לחשוב בלבי – מה גרם להם להגיע
למקום הדרשה ולהאזין לדבריי? הרי הם ידעו מראש שהדרשה
תהיה בנושאי יהדות ובהתעוררות לקרבת ה' ,מה גרם להם אם כן
להשתתף בדרשה שכזו אם אין להם כל כוונה להתחזק מהדברים?
אלא זהו מעשה שטן .כאשר היצר הרע רוצה להשפיע על האדם
לרעה – אין זה מדרכו לבוא לאדם ולומר לו" :לך עשה עבירה פלונית",
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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אולם שמחתי הייתה מוקדמת .לפתע נפתחו שוב דלתות המטוס,

כשישבתי במקומי במטוס התפללתי לקב"ה שיסייע בידי שלא
אכשל בישיבה ליד אישה ,ומה מאד שמחתי לראות שבחסדי שמים
המטוס התמלא ,דלתותיו נסגרו – והמקום שלידי נותר פנוי! מיד
נשאתי שיר ושבח לבורא עולמים והודיתי לו על חסדו הגדול שעשה
עימי.

בכל פעם שאני נדרש לטוס למדינה כלשהי ,מצטרף אליי יהודי
שמלווה אותי בכל מסעי .אולם באחת מטיסותיי לחו"ל – מלווי
הקבוע לא יכול היה להתלוות אליי בשום אופן ,וכיון שלא נמצא כל
מלווה אחר – נאלצתי לטוס לבדי ללא מלווה.

טיסה בצל היצר

בכוח ה"נעשה ונשמע" שאמרו בני ישראל קודם מתן תורה ובכוח
הרצון העצמי לשמוע את דבר ה' ,לסייע ליהודי לגבור על יצרו הרע
ולהחזיקו בלימוד התורה ובקיום המצוות.
לעומת זאת כאשר יהודי מתעורר מעצמו ומבקש לשמוע את קול
ה'– זכות ההתעוררות עומדת לו לשמור על נפשו מפיתוייו של היצר
הרע.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

רצי
ערה

כאשר יהודי מגיע לשיעור תורה מכוח הדחיפה של היצר הרע שגרם
לו ללכת לשמוע קול תורה לשם סקרנות בלבד ולא מתוך רצונו
האמיתי של האדם להתחזק בקיום המצוות וביראת שמים – אזי
בכוחו של היצר הרע להתגבר עליו ,עד שכבר אין לאדם כל תועלת
רוחנית משמיעת שיעור זה.

כי בדרך זו האדם לא יתייחס אליו כלל .אלא היצר הרע מחטיא את
האדם בדרך רמייה :בתחילה הוא משפיע עליו ללכת לשמוע שיחת
חיזוק בענייני יהדות ,אבל בערמומיותו הוא מתלווה ליהודי לבית
המדרש ובזמן השיחה הוא מכניס בלבו ספקות והרהורים רעים
ומעוות בעיניו את דברי התורה ,עד שיוצא שהיהודי שטרח והגיע
לבית המדרש ,אינו מתחזק כלל מדברי ההתעוררות ששמע.

במעלה המדרגות עלתה ובאה אישה שאחזה בידיה כלב ,והדיילים
כיוונו אותה לשבת במקום היחיד הפנוי שהיה במטוס – המקום
שלצדי.
במשך כל זמן הטיסה שארכה כשעתיים היה עליי להידחק לכיוון
החלון כדי שכלבה הטמא לא ייגע בי ,ושעות אלו היו בעבורי סבל
בל יתואר ומלחמה נוראית גם עם היצר .כל הדרך ייחלתי בלבי
שהמטוס ינחת ואזכה לרדת ממנו שלם ברוחי מבלי שאפול ברשתו
של היצר הרע.

רצי
ערה

מטיסה זו למדתי באופן מוחש שלמרות שהנני נצר לשושלת
צדיקים ומשתדל לעבוד את בוראי באמונה – עדיין אינני מוגן מפניו
של היצר.
המלחמה נגד היצר הרע היא עולמית ,כל זמן שהאדם חי עלי
אדמות ,ועל כן אסור לאדם להאמין בעצמו עד יום מותו ,וכל חייו
עליו להתפלל שיינצל מנפילה ח"ו ברשתו של היצר הרע.
כשהמטוס נחת סוף סוף ,נעמדתי מיד על רגליי וביקשתי לִ ְפנות
לכיוון היציאה ,אך להפתעתי המרובה האישה שלידי סירבה לזוז
ממקומה ,באומרה שהיא אינה ממהרת .כך נאלצתי בעל כורחי
לשהות לצידה זמן נוסף והסבל שלי המשיך והתארך .ובטוחני שהיה
זה היצר הרע שעמד בדרכי וניסה שוב ושוב להפיל אותי ברשתו.
ברוך ה' בחסדי שמים זכיתי לצאת מטיסה זו בשלום ,ללא פגע
רוחני ועל כך תודתי הגדולה נתונה לקב"ה ,שמתוך שהבחין ברצוני
העז שלא לבוא לידי מכשלה – סייע בידי ושמר על נפשי לבל תינזק
מנסיעה זו.

שעת רחמים ועת רצון
באחת השנים עליתי עם קבוצת תלמידים להשתטח על קברי
הצדיקים לבית האדמו"ר הראשון מסקוורא זצוק"ל .לאחר תפילה
נרגשת במקום ,יצאנו מאוהל הצדיקים כשבלבנו חשנו התרוממות
גדולה ,והרגשנו שבכל האזור שוררת אווירת קדושה מיוחדת.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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הפסקנו מיד לרקוד ומיהרנו לעלות על האוטובוסים ולהסתלק מן
המקום .כך שמרנו בלבנו על אותה התרוממות שחשנו בקברות
הצדיקים ,מבלי שנבוא לידי מכשלה.
עודנו שרויים בדביקות זו ובהתעלות ,וכל מחשבותינו קדושות
וטהורות – ארע דבר שלא עלה בדמיוננו כלל .השטן ,שלא היה יכול
לשאת את התרוממות הרוח שחשנו ,ואת עת הרצון שהייתה במקום,
ניסה להכשיל אותנו בדמות אישה שהופיע פתאום מול עינינו והחלה
לרקוד לצידנו.

באותם רגעים מרוממים חשבתי בלבי שבעזרת ה' כשיבוא המשיח
יכירו כל הגויים בקב"ה וישירו אף הם "הללוהו כל גויים שבחוהו כל
האומים כי גבר עלינו חסדו" (תהילים קיז ,א).
ורקדנו בהתלהבות ובדביקות גדולה ,לאחר מכן שוררנו שירי דביקות
נוספים ועוד שאר ניגוני התעלות.
עם הצדיק האדמו"ר מסקוורא זצוק"ל

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

רצי
ערה

מתוך הרגשת התעלות זו החלו תלמידיי לרקוד ולשיר .מאי שם
נשמע לאוזנינו לפתע ניגון בכלי נגינה למילים" :תהא השעה הזאת
שעת רחמים ועת רצון מלפניך" ואנחנו הצטרפנו אליו כולנו ושרנו

מאיגרא רמא לבירא עמיקתא
באחד הימים הגיע לבקר אותי בליאון יהודי שגרם לי לטלטלה עזה,
כיון שראיתי עליו עד היכן מגעת מלחמתו של היצר הרע.
אותו אדם שביקר אותי במשרדי נראה היה על פי לבושו כאחד
האנשים הפוחזים והריקים מאנשי העולם התחתון .לבושו היה
בחוסר צניעות ,חולצתו קצרה ועליה מעיל עור שחור החגור בחגורת
מתכת .כל מראהו זעק שהוא אינו שייך ליראי ה' השלמים ,ולכן
כשגיליתי שאיני מזהה את פניו ואיני מכירו כלל ,לרגע קל פשטה
בי הקלה.

רצי
ערה

אבל הקלה זו לא ארכה זמן רב ,כיון שלפתע נזכרתי בפניו המוכרות
לי משנות הישיבה ,וכששאלתי אותו האם הוא פלוני שלמד איתי
בישיבה הקדושה ,הוא הודה בפניי שאכן זה הוא .זיהיתי אותו נכון.
נדהמתי מאד .כאשר היינו בחורים בישיבה ,יהודי זה היה 'מתמיד'
עצום והוא שלמד איתי את המסכת הראשונה שלי .ואילו כעת הוא
התדרדר עד למדרגה נמוכה ביותר ,בגלל היצר הרע שהסית אותו
יום יום שעה שעה.
חז"ל הקדושים לימדו אותנו (שבת קה ,ב)" :כך אומנותו של יצר
הרע ,היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך ,עד שאומר
לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד" .כלומר ,היצר הרע אינו מכה את
נפש האדם במכה אחת ,אלא אומר לו' :היום עשה כך ומחר עשה כך'
ולבסוף מפיל את היהודי ברשתו ומוליכו מדחי אל דחי.
באופן זה גרם היצר הרע לחברי מספסל הישיבה ,שהיה בן תורה
ומתמיד גדול ליפול מאיגרא רמא לבירא עמיקתא ולהגיע לפי פחת,
ר"ל.

עת לחשות ועת לדבר
באחד הימים בא לפניי עשיר גדול שביקש לחלק מכספו לצדקה,
ושאל אותי אילו מוסדות תורה ישנם בעיר ,אשר יוכל לתרום להם
מכספו הרב.
בתחילה יעץ לי יצרי הרע למנות באוזניו רק את מוסדותיי ולא
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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במשך כל זמן הלימוד יצרי הרע לחש באוזניי' :חם היום מאד ,וכל
הציבור סובל גם הוא מהחום הכבד ,מדוע אתה מתעקש למסור את
שיעור התורה כעת? באופן חד פעמי אפשר לוותר על שיעור זה!
הרי מסרת במשך השבת שיעורים רבים ,ומה יקרה אם תוותר על
שיעור זה?'

לא חלפו רגעים רבים ואנו הרגשנו איך החום הכבד ממלא את
היכל בית המדרש .אגלי זיעה החלו לעלות על מצחנו וטמפרטורת
החדר שעד כה הייתה קרירה ונעימה ,עלתה ועלתה מבלי להתחשב
ביושבים בו .אך אנו ,יושבי בית המדרש התעלינו מעל עצמינו
למרות החום הנורא ולא הפסקנו מלימודנו .כך הוספנו ללמוד עוד
כשעתיים(!) כשאנו נוטפים זיעה ,אך דבקים יחד בתורת ה'.
באחת השבתות ,כאשר מסרתי את שיעורי הקבוע ב"בן איש חי"
בשעות הצהריים החמות ,מעשה שטן הצליח ולפתע המזגנים בבית
המדרש חדלו מלפעול.

כחום היום

מיד התגברתי על יצרי וסיפרתי לעשיר על כל מוסדות התורה
שבעיר .העשיר ,ששמע את דבריי שמח מאד לראות שבאפשרותו
לְ ַהנות מכספו מוסדות רבים ושונים .ואף אני שמחתי על שהצלחתי
להילחם ביצרי ולשלוט ברוחי ,ולא השתמשתי בשתיקתי למנוע טוב
ממוסדות התורה האחרים שאינם מוסדותיי.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

רצי
ערה

אולם בחסדי שמים גבר בי יצרי הטוב ואמר לי שעליי לספר לעשיר
על כל מוסדות התורה שיש בעיר .שהרי מדובר בכבוד התורה
ובהגדלתה ,ובעניינים אלו אסור לשתוק ,ויש לעשות ככל האפשר
כדי להרבות את כבוד התורה.

להתייחס לכל מוסדות התורה שבעיר ,כך שרוב הכסף שהעשיר
חושב לתרום – יגיע למוסדותיי .אולם במחשבה שנייה הבנתי שאין
זה נאה כלל לנהוג כך ,ועל כן חשבתי לספר לו על חלק מהמוסדות
הרבים שיש בעיר ,על אותם שאני מכיר באופן אישי ,ולהתעלם מכל
מוסדות התורה האחרים שאני יודע שקיימים בעיר.

אך מיד עלו לנגד עיניי התיאורים השונים על מסירות נפשו של רבנו
הקדוש ה"בן איש חי" זיע"א שלימד את שיעוריו במשך מספר שעות
ברציפות בפני עשרות אלפי בני אדם שבאו לשמוע את דברי תורתו,
וזאת ללא מזגן כלל ,בארץ בבל – היא עיראק ,הידועה בחום הנורא
ששורר בה.
כך התגברתי על יצרי הרע והמשכתי למסור את השיעור כהרגלי
מידי שבת ,ביודעי כי לכל לומדי השיעור שמור שכר הרבה על קושי
החום והתאמצותם המרובה באותו שיעור תורה ,כפי שאמרו חז"ל
(אבות ה ,כג) "לפום צערא אגרא" – כגודל הצער בקיום המצוה כן
גודל השכר השמור לעושיה בעבור קיומה.

רצי
ערה

אם ישוב מיד תקבלו
באחת מדרשותיי בציבור דיברתי אודות היצר הרע שמביא את
האדם לייאוש בעבודת ה' .בדבריי אמרתי שלעיתים ,כאשר האדם
רואה שעוונותיו רבים מאד ,הוא נופל לייאוש בעבודת ה' והיצר הרע
מגביר עוד יותר את ייאושו ומשכנעו שבגלל חטאיו המרובים אין
לו תקומה ממצבו ואין לו כל דרך לתשובה .אולם תפקיד האדם
להתגבר על יצרו ,ולא להקשיב לעצותיו הרעות.
לאחר שהסתיים השיעור ניגש אליי יהודי מקרב המאזינים ואמר לי:
"כבוד הרב ,דברי התורה שאמרת קלעו בדיוק למצבי הרוחני .לצערי
הרב ,בזמן האחרון עברתי כמה עבירות ,ואני מיואש מעבודת ה' שלי.
עד כדי כך אני חש שמצבי הרוחני קשה ,שכבר אינני רוצה להתפלל
וכבר אין בי כוח ללמוד תורה ,שכן אני בטוח שהקב"ה לא יקבל את
התפילה שלי לאחר שחטאתי ,ובודאי הוא אינו חפץ בלימוד התורה
שלי".
נבהלתי לשמוע את דבריו הקשים של היהודי ואמרתי לו" :אין
ספק שדווקא היצר הרע הוא זה שמדבר מתוך גרונך! היצר הרע
בתחבולותיו מכניס בלבך מחשבות ייאוש ומראה לפניך את כל
עוונותיך באופן מוגזם .כך הוא זורע ספיקות בלבך בעניין תשובתך
ומונע ממך להתפלל ,ללמוד תורה ולשוב על מעשיך".

535

חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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אולם במחשבה שנייה עלה בדעתי שייתכן שכאשר אתן את חסותי
על ההכשר – ייגרם נזק למערכות כשרות אחרות ,משום שאנשים
אולי יעדיפו את הכשרות וההשגחה שלי על פני מערכות הכשרות
האחרות.
האמת היא שבתחילה נטיתי להסכים לבקשתם ,כשחשבתי לעצמי
– איזו רעה יכולה להיגרם מכך שאתן את חסותי לכשרות של מוצר
מסוים? ובפרט שמדובר במשגיחים יראי שמים ,אמינים וטובים
שיְ ַפקחו כראוי על תהליך ייצור המוצרים .כך אוכל להשתמש
בכסף שהוצע על ידי בעלי בית החרושת לטובת מוסדות התורה
ולהחזקתם.

קבוצת יהודים עשירים בעלי בית חרושת למוצרי יין ולמוצרי גבינות
ביקשו את רשותי לכך שיצרפו את שמי להכשר שניתן למוצריהם,
כדי להביא לקידום המכירות שלהם .כשכר לדבר הציעו לי סכום
כסף גדול מאד ,והוסיפו ואמרו שאם אסרב להצעתם – הם יציעו
את ההצעה הזו לארגון אחר ,והוא יקבל את סכום הכסף בתמורה
לנתינת ההכשר למוצריהם.

לשם שמים
משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

היהודי שמע את הדברים ,וכולי תקווה שהמילים שהקב"ה שם בפי
התקבלו על לבו והוא זכה לעשות תשובה על חטאיו ושב לעבוד את
בוראו בלבב שלם.

רצי
ערה

"דע לך שכל שכנועי היצר הללו אינם נכונים כלל ,משום שבידוע
הוא שאת כל השערים שבשמים – שערי פרנסה ,שערי רפואה ,שערי
ברכה ,את כולם מידת הדין יכולה לנעול בפני האדם ,חוץ משער
אחד שאין לה שליטה עליו כלל – שער התשובה .שער זה פתוח
לכל אדם ,בכל מדרגה ,והקב"ה מחכה לנו בכל יום שנשוב ממעשינו
הרעים ומיד יקבל את תשובתנו באהבה".
היהודי היה מופתע מכוון המחשבה השונה שהצגתי בפניו ,ואני
המשכתי:

כך תהיתי במחשבתי כיצד לנהוג.
מצד אחד כבר ראיתי בדמיוני את כל מוסדות התורה שאחזיק בסכום
הכסף שהוצע לי ואת כל בתי המדרשיות שאבנה ואקים מכסף זה,
אך מצד שני הבנתי שהדבר עלול לפגוע במערכות הכשרות האחרות
ודבר זה לא נתן לי מנוחה.
לבסוף ערכתי עם עצמי חשבון נפש מדוקדק ,ושאלתי את עצמי –
האם מטרתי בקבלת ההצעה היא ליצור מערכת כשרות מעולה וכל
מטרתי היא לשם שמים בלבד? או שמא מטרתי היא שאקבל סכום
כסף גדול להחזקת המוסדות וכך תהיה לי הנאה אישית וסיפוק
עצמי מהעניין?

רצי
ערה

פתאום ירדה עליי הארה משמים ואני הבנתי שהאפשרות השנייה היא
האפשרות הנכונה! מטרתי בעניין זה היא הרווח הכלכלי למוסדות
התורה והנאתי האישית מהתרחבותם ,ולא הרצון לתמוך במערכת
הכשרות הוא זה שגורם לי לפרוס את חסותי על ההכשר החדש.
'אם כך' חשבתי לעצמי' ,היצר הרע הוא זה שמפתה אותי לקבל את
ההצעה ,כדי שבכך יצליח לגרום למריבות ולפילוגים בקרב אחינו
בית ישראל .כיון ש"לשם שמים" קיים רק במקום שלא מעורבת בו
שום הנאה אישית'.
לאחר שהגעתי למסקנה זו הודעתי לבעלי בית החרושת על סירובי
לקבל את הצעתם ,מכיון שאיני חפץ להרוויח דבר על חשבון פגיעה
באחרים ,ואיני מוכן שבגללי ייגרמו דיבורי לשון הרע על ההשגחה
הקיימת שהיא אינה מהודרת כשלי ,ובפרט כשמשפחות רבות
מתפרנסות ממערכות כשרות אלו ,ואין בדעתי ח"ו לגרום להן כל
נזק שהוא.
מלבד זאת ,אין איש שיוכל להבטיח לי שההשגחה החדשה שתהיה
תחת פיקוחי תהיה באמת מהודרת יותר מהקודמות לה .ואם כך,
עלול להיגרם על ידי עוון הונאת דברים.
ברוך ה' ,אני שמח ומאושר על כך שלא נפלתי ברשתו של היצר הרע
ולא התפתיתי להצעה המפתה ,למרות שכבר ראיתי בדמיוני מבנים
של מוסדות תורה המוקמים בזכות אותו הכסף.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.
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יודע אני שאין כל אפשרות לעשות נחת רוח לבורא העולם כאשר
ישנם אנשים שנפגעים מהדבר .ועשייה שמכוונת "לשם שמים"
צריכה להיות נקייה מכל טובת הנאה שהיא.

יראת שמים
ֹׁאל ֵמ ִע ָּמ ְך ִּכי ִאם ְלי ְִר ָאה ֶאת ה' ֱאל ֶֹה ָ
ָאל ָמה ה' ֱאל ֶֹה ָ
יך ָל ֶלכֶת
יך ש ֵ
ׂר ֵ
ו ְַע ָּתה ִי ְש
ָ
ָ
ָ
שך (דברים
ׁ
ֲבה אֹתוֹ ְו ַל ֲעבֹד ֶאת ה' ֱאל ֶֹהיך ְּבכָל ְל ָב ְבך ו ְּבכָל נ ְַפ ֶ
ְּבכָל ְּד ָרכָיו ו ְּל ַאה ָ
י ,יב)
שהיראה היא פתח ליכנס לשער האהבה( .אור החיים)
אמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ,שנאמר ועתה ישראל מה
ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה( .ברכות לג ,ב)

ָד ְע ִּתי ִּכי ְירֵא
ׂ לוֹ ְמאו ָּמה ִּכי ַע ָּתה י ַ
ַער ו ְַאל ַּת ַעש
ֹאמר ַאל ִּת ְׁשלַח י ְָד ָך ֶאל ַה ּנ ַ
ַו ּי ֶ
ָ
ָ
ידך ִמ ֶּמ ּנִי (בראשית כב ,יב)
ׂ ְכ ָּת ֶאת ִּבנְך ֶאת י ְִח ְ
ֱאל ִֹהי-ם ַא ָּתה ְולֹא ָח ַש
כי עתה ידעתי  -מעתה יש לי מה להשיב לשטן ולאומות התמהים מה היא
חבתי אצלך ,יש לי פתחון פה עכשיו שרואים כי ירא אלהי-ם אתה( .רש"י)

יש לשאול כי ידענו כי אברהם היה אוהב שנאמר "זרע אברהם אוהבי" ,ואיך
לא שבחו במעלתו הגדולה שהיא מצד החסד ,רק שבחו במדת היראה ,כי
ידענו כי כל מה שעשה אברהם אבינו ע"ה עשה מאהבה ,ויש הבדל בין האוהב
לירא כיתרון האור מן החושך .ועל כן יש לך לדעת מאמר בעלי הקבלה ,כי
היראה היא על שני דרכים יראה פנימית ויראה חיצונית ,היראה חיצונה היא
למטה מן האהבה ,והפנימית היא למעלה מן האהבה ,כיצד ,יראה חיצונה היא
סוד כל הירא לעבור על מצות המלך פן יענש ויתפש במאמר המלך .יראה
פנימית בהיות האדם משיג מעלת הבורא יתעלה ,ורוב התענוגים והעושר
והכבוד אשר בהיכלו ,בהגיע אדם לידיעת מעלה זו יפחד ויבהל ויאמר שמא
אינני ראוי לעמוד בהיכל המלך ,כי לפי גודל מעלתו ורוב פחיתותי וחסרוני

ימצא בי ערות דבר ויוציאני חוצה מהיכלו ,ונמצא כל ימיו עומד בדאגה ויראה
לבל ימצא בו המלך מום או חסרון ,כענין שנאמר ולא יראה בך ערות דבר ושב
מאחריך ,נמצא זה ירא מרוב אהבתו וחיבתו להדבק במלך ולהיות ממשרתיו.
זו היא היראה שהיא למעלה מן האהבה ,ועל יראה זו נאמר כי ירא אלהים
אתה ,כי המגיע למעלה זו הרי אשתו ובניו וגופו אינם נחשבין לו לכלום כדי
למוסרם על הבורא יתעלה ,כקונה אלף ככרי זהב בפרוטה אחת ,ועל יראה זו
פנימית כתב ראשית חכמה יראת ה' .אשרי איש ירא ה' .אשרי כל ירא ה' .את
ה' אלהיך תירא .ויראת מאלהיך .מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה.
וכיוצא בהם( .ריקאנטי בראשית כב ,יב)

היראת שמים היוצא מתורה זהו החביב והחשוב ,כי אז אין תורתו כשאר
חכמות .מה שאין כן אם תורתו מבלי יראת שמים הרי היא כשאר חכמות.
(אור יחזקאל)

בלא יראת שמים כלומר יראת העונש ,אי אפשר לכבוש את יצרו ומידותיו
המגונות .את התאווה ,את הכעס ואת החמדה וכדומה .ולכן צריך האדם
שיהא מורא שמים עליו דהיינו בפשטות יראת העונש – שיהא ירא ומפחד –
שאם יעבור על רצון הבורא יתברך יענש חמורות .לכן כפה הקב"ה עליהם הר
כגיגית וכו'( .לב אליהו ג ,יז)

יראת שמים
שני כיסויים
מנהג חשוב היה לכ"ק אבא זיע"א לכסות את ראשו בשני כיסויים,
לתוספת יראת שמים .בדרך כלל אבא היה מניח על ראשו שתי
כיפות גדולות ,אך לעיתים היה אבא מכסה את ראשו בכיפה אחת
ועליה היה מניח מגבת.

תארי
םימש

בהיותי ילד ,כאשר הייתי רואה את אבא כשהמגבת מונחת על ראשו
– מראהו היה גורם לי לצחוק ולגיחוך ,באותם ימים לא השכלתי
להבין את כוונתו הטהורה שעמדה מאחורי מעשה זה.
באחת הפעמים כאשר הבחנתי בכך שאלתי את אבא זיע"א" :אבא,
מדוע אתה נוהג כך? הלא באפשרותך להניח על ראשך שתי כיפות.
מדוע אתה מניח דווקא את המגבת על ראשך?"
"המגבת מכבידה על ראשי וגורמת לי לחוסר נוחות" ,השיב לי
אבא בחכמתו הגדולה ,והמשיך – "כאשר אני חש את תחושת חוסר
הנוחות בעקבות המגבת המכבידה ,אני נזכר בבורא העולם שמנהיג
את הבירה ,וכך אני מתחזק ביראת שמים ובעבודת ה' שלי בכל עת
ובכל שעה".
זו הייתה תשובתו של אבא.
במעשהו לימד אותי אבא זיע"א שהכיפה המונחת על ראשו – לא
מונחת שם רק מכיון שכך נצטווינו לנהוג ,אלא כל מטרתה היא
לעורר אותנו ליראת שמים .ואם המגבת גורמת לו לתוספת יראת
שמים – אין דבר שימנע ממנו להניח אותה על ראשו.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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מעשה דומה ארע עימי באחת השבתות כאשר שבתי מברית מילה.
בלכתי ברחוב הבחנתי לפתע ביהודי שעמד בצד הדרך ועישן סיגריה
כדבר יום ביומו .כאשר היהודי החוטא הבחין בי ,הוא הבין שראיתי
אותו מעשן סיגריה בעצם יום השבת ובושתו ניכרה על פניו .מבלי

אך אני עניתי לעומתו" :דע לך שאתה מתנהג כעיוור באפילה ,האם
עד היום חשבת שאין מי שרואה אותך חוטא? האם חשבת שאין מי
שמבחין במעשיך הרעים? הרי הקב"ה – מלוא כל הארץ כבודו ,והוא
משגיח על כל מעשיך בכל עת ובכל שעה משעות היממה ,במשך
כל ימי השבוע .הקב"ה מבחין בחילול השבת שלך מידי שבת ,ובכל
זאת מאריך אפו ולא נפרע ממך שמא תחזור בתשובה ,ואיך לא
תחוש ממנו כל פחד?!" כך גערתי ביהודי.

למחרת ,ניגש אליי השכן וביקש את סליחתי על מה שארע בשבת
ועל כך שהוא פגע ברגשותיי וחילל את השבת לנגד עיניי.
כאשר השכן הבחין בי לבוש בבגדי שבת ,עטוף בטלית וכל כולי
אומר שלווה ומנוחה ,מרוב בהלה על כך שהוא נתפס ברשעו –
הוא איבד את שליטתו על הרכב ,ובמקום לעצור אותו – רכבו החל
מתדרדר ,עד שהוכרחתי להימלט לצידי הדרך ,כדי שלא אפגע ממנו.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

באחת השבתות נערכה בליאון שבת חתן ,ובשל העלייה לתורה
ושמחת החתן בבית הכנסת – תפילת השחרית התארכה בשעה.
כשחזרתי לביתי לאחר סיום התפילה הבחנתי לדאבון לבי בשכני
היהודי ששב מקניותיו עם רכבו.

תארי
םימש

כיון שיהודי זה יודע שהוא חוטא בכך בחילול שבת ,הוא דואג שלא
לפגוש בי בשובו מקניותיו ,ולכן בבוקר יום השבת הוא משתדל
לאחר מעט את חזרתו מן השוק לשעה שבה אני כבר בביתי סועד
את סעודת השבת ,לאחר שובי מתפילת השחרית בבית הכנסת.
בסמוך למקום מגוריי בליאון מתגורר יהודי שאינו שומר תורה
ומצוות ועשה לו מנהג של קבע לנצל את יום המנוחה השבועי ,יום
השבת – לקניות.

עין רואה

לומר מילה ובלי להמתין אפילו רגע נמלט היהודי מפניי ,כשעל אופן
בריחתו היה נראה שהוא מתבייש ונכלם מכך שראיתי אותו חוטא.
ימים ספורים לאחר מכן החלטתי להוכיח אותו על מעשיו וקראתי
לו אליי" :מה ארע לך בשבת? מדוע כשהבחנת בי ברחוב היית בהלם
וברחת ממני במהירות?"
כך שאלתי אותו בנחת.
"כבוד הרב ,התביישתי ממך מאד שתפסת אותי 'על חם' וראית אותי
מעשן בשבת" ענה היהודי.

תארי
םימש

"התביישת ממני?!" התפלאתי" ,והרי עליך להתבייש ממלך מלכי
המלכים ,הקב"ה שהוא זה שציוה עלינו בתורתו – "לא תבערו אש
בכל מושבותיכם ביום השבת" (שמות לה ,ג) ,ולא ממני בשר ודם
המצווה כמוך לקיים את כל דברי התורה".
ועוד הוספתי" :מלבד זאת ,הבושה שחשת מפניי הייתה רק כאשר
ראית שהבחנתי בך מחלל את השבת ,ואיך אינך מתבייש מהקב"ה
שמבחין בך בכל רגע ורגע מחייך ואין דבר שנסתר מנגד עיניו?!"
כך הוכחתי את היהודי על מעשהו ,וכולי תקווה שדבריי השפיעו
עליו לבל יחזור שוב על מעשה זה ביום השבת.

עיוות החוק
באחד העלונים התורניים המתפרסמים מידי שבוע הבחנתי בידיעה
על כך שבית המשפט קבע שלשופט ולעורך דין אסור להתפלל
יחד במניין ,שמא יתרגלו זה לזה ויתחברו ביניהם מכוח התפילה
המשותפת ,ועל ידי זה יגיעו להטיית המשפט.
במחשבה ראשונה חשבתי לעצמי שלכאורה ישנו צדק בחוק זה ,כיון
שלא פעם קורה שאנשים המתפללים יחד בקביעות במשך תקופה
ארוכה – מפגש יומי זה מלכד אותם ומאחד אותם והם מגיעים לקשר
קרוב זה עם זה.
אולם במחשבה שנייה ומדוקדקת הבנתי שחוק זה מעוות מיסודו.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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מצד שני – מטרידה אותם התפילה המשותפת של השופט עם עורך

לצערנו קיים בעולם עיוות גדול .במקום להקפיד על הפרדה בין
גברים לנשים במקומות ציבוריים כדי למנוע מהציבור להגיע לידי
מכשלות ואיסורים ,ראשי המדינה וקברניטיה אינם דואגים לזה כלל,
אלא אדרבה ,מעודדים תערובת זו ורואים בה אחדות ושוויון.
כששמעתי על מעשה זה הזדעזעתי מאד .איך ייתכן שהורים לילדים
חולים מאד ,ששוכבים על ערש דווי ומצבם על סף המוות מגיעים
לתחתית המדרגה ובוגדים באמון שבני הזוג שלהם נותנים בהם ,ועוד
בזמן שהם כה זקוקים לשלמות המשפחה ולאמון ההדדי?
לדאבוני הרב נודע לי על מקרה מצמרר שארע באחד מבתי החולים,
כאשר אב לילד חולה ואם לילד חולה אחר ישבו בחדר אחד סמוך
למיטות ילדיהם החולים ודאגו להם .כיון שהשהות בבית החולים
התארכה מאד הגבר והאישה התרגלו זה לחברתו של זה ,נשאו חן
האחד בעיני השני עד שהגיעו לידי מכשלה נוראה.

אם כן אין כל היגיון לומר שתפילה משותפת עם חבריהם למקצוע
תגרום לשופט או לעורך דין למשוא פנים ולפסק דין מוטעה.
השופט היהודי נזהר מאד מהטיית המשפט מדין חוקי המדינה .אך
בנוסף ,הוא נזהר כפליים מהטיית המשפט כיון שכך ציוותה אותו
תורתנו הקדושה ,ולכן אין ספק שהוא מקפיד שלא לעבור על ציווי
זה בבית המשפט.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

נוסף על כך נצטווינו בתורה" :צדק צדק תרדוף" (דברים טז ,כ).

תארי
םימש

אלא ההפך הוא הנכון ,התפילה ביחד בתוך ציבור מתפללים בכוחה
לגרום להם להיות דבוקים עוד יותר בקב"ה ,ודבקות זו תגרום להם
להיזהר מקרבה אסורה זה לזה ,מחשש להטיית המשפט.
משום ששופט או עורך דין שמגיעים לבית הכנסת כדי להתפלל
במניין ,בעומדם לפני הקב"ה הם מבטלים את עצמם ועומדים לפניו
בהכנעה .איך ייתכן שלאחר הכנעה זו וביטול עצמם הם יגיעו לידי
הטיית הדין? כיצד ניתן לחשוב שלאחר שהתחברו זה לזה במניין
בבית הכנסת בעומדם לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה הם ילכו
לעוות את המשפט?

הדין ,שלפי דעתם תגרום להטיית המשפט ,ועל כן הם ממהרים
לחוקק חוק שיאסור על השופט והעורך דין להתפלל בצוותא במניין.
אין ספק שעיוות מושגים זה נובע מכך שלמחוקקי החוק אין יראת
שמים .רק חסר ביראת שמים יכול להביא לידי עיוות קשה כל כך,
שמרוממים את הטפל ומשפילים את העיקר .ההבנה שהתפילה
במניין מביאה לתוספת ביראת שמים ויראת החטא רחוקה מכל
אותם מחוקקי החוקים ובחוסר יראת השמים שלהם גם ראייתם את
הדברים – רחוקה מן האמת ולכן הגיעו לסילוף הדברים.

תארי
םימש

טיסה מתוך יראת שמים
באחת מנסיעותיי במטוס ישבה מולי חבורת צעירים וצעירות ריקים
ופוחזים אשר התנהגו בצורה מבזה ולא ראויה .בראותי זאת הבנתי
שנכונו לי עוד שמונה שעות טיסה במחיצתם של אלו ,והיה לי קשה
עד מאד להשלים עם הדבר ,אך ידעתי שאם אנסה להוכיח אותם –
דבריי יפלו על אוזניים ערלות והם לא יקשיבו לי.
ישבתי בשקט במקומי
ולפתע עלה בדעתי
שאולי אם ייכנס בלבם
פחד ,הנערים יחדלו
מההוללות ומהפריצות
שבה הם מתנהגים.
לפיכך הרמתי את עיניי
למרום ואמרתי" :ריבונו
מטוס של חברת אל על
של עולם ,בבקשה
תטלטל מעט את המטוס כדי שיהיה בלבם פחד ואימה מפניך".
כנראה שבקשתי הייתה רצויה לפני הקב"ה ,שכן כעבור מספר
רגעים החל המטוס להתנדנד כעלה נידף .בהלה אחזה בכל הנוסעים
והדיילים הורו לכולם לחגור מיד את חגורות הבטיחות.
בראותי זאת החלטתי לנצל את רגעי הבהלה ופניתי לחבורת
הצעירים" :ראו מה גרמתם במעשיכם הרעים .בגללכם נגזר על כל
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כיון שידעתי שיהודים אלו דבקים בלימוד תורת הקבלה ,וקשה

יהודי שאינו שומר תורה ומצוות ובכל אופן מתעסק בתורת הנסתר,
גורם בכך לנזק בל ישוער לו ,לסובבים אותו ולכל עם ישראל .כיון
שהוא מפעיל במעשיו ובלימודו את כוחות הטומאה והקליפא.

באחת הפעמים בהן שהיתי בארצות הברית ,מסרתי שיעור תורה
בפני יהודים הרחוקים מאד מדרך התורה .יהודים אלו לא קיימו
מצוות ,לא הקפידו בכיסוי הראש ,ולא הקדישו מזמנם כלל ללימוד
התורה הקדושה .אולם לדאבון הלב ,למרות היותם רחוקים מאד
מהקב"ה ומתורתו – אנשים אלו עסקו בלימוד תורת הקבלה.

דבר ה' אינו הרצאה של חולין

סוף סוף נכנסה בהם יראת שמים אמיתית ונפל עליהם פחד גדול
מהקב"ה .כך הם שמרו על התנהגותם כיאה וכיאות עד לגמר הטיסה,
ונעשה קידוש ה' גדול שכולם ראו בחוש איך חיינו היו תלויים
בהתנהגותם של הנערים לטוב ולמוטב.
אחר כך פניתי לנערים בכעס גדול והסברתי להם שהקב"ה לא יכול
לסבול את מעשי התועבה שלהם ,ומעשיהם הרעים הם שגורמים
לכל הטלטלות העזות של המטוס ,ואם ימשיכו כך סופנו שנמות
כולנו בריסוק איברים.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תארי
םימש

לא ארך הזמן ,והנה לפתע שוב החל המטוס להיטלטל כקליפת
השום ,וכל כך גברו טלטלותיו עד שבאותם רגעים גם לתוכי נכנס
הפחד ונשאתי תפילתי לבורא העולם" :ריבונו של עולם ,לא לזה
התכוונתי ,די לנו במה שהיה".
זמן מה לאחר מכן ,תקרית זו נשכחה מלבבות הצעירים והפחד
שאחז בהם כשהמטוס התנדנד מצד לצד – סר מהם ,והם חזרו שוב
לסורם הרע.
יושבי המטוס להיטלטל כך!" בני החבורה קיבלו את תוכחתי ,שינו
את דרכם והתנהגו בצורה ראויה יותר ,והמטוס גם הוא שב למסלולו
התקין.

להשפיע עליהם שיחדלו מדרכם הרעה ,נשאתי תפילתי לבורא
העולם וביקשתי שיעזור לי לפלס דרך ללבם וישים בפי את המילים
הנכונות לומר במעמד זה.
כשנכנסתי למקום השיעור הבחנתי שהמאזינים רובם ככולם יושבים
בגילוי ראש ,ועל כן פתחתי את דבריי בגודל מצות כיסוי הראש
ובחשיבותה .הסברתי למשתתפים שמצוה זו בכוחה להקנות לאדם
יראת שמים טהורה וכך אמרתי להם:
"הנה טרחתם ובאתם הנה כדי לשמוע את דבר ה' ולא הגעתם לכאן
רק כדי לשמוע סתם הרצאה בענייני חולין .אך לצורך שמיעת דבר
ה' יש לכסות את הראש בכיפה ,כיון שדברי התורה חודרים למוח
וללב רק כאשר ישנו כיסוי על הראש והראש אינו מגולה".

תארי
םימש

דבריי השפיעו על רבים מהמשתתפים והם מיהרו לכסות את ראשם
בכיפה.
חלקם הניחו את הכיפה מתוך התעוררות ליראת שמים ומתוך הכנעה
וביטול כלפי הקב"ה ,וחלקם הניחו את הכיפה כי כך ביקשתי.
היהודים שקיבלו על עצמם את כיסוי הראש מתוך יראת שמים
– מעשה זה השפיע על הפנימיות שלהם והם זכו בהמשך לשוב
בתשובה שלימה .אך היהודים שהניחו את הכיפה על ראשם רק כדי
לכבד את בקשתי ועשו זאת מתוך תנועת ביטול – לא זכו להתחזק
כלל.
קיום מצוות התורה חייב להיעשות במלוא הרצינות וכובד הראש
מתוך הכנעה וביטול כלפי הקב"ה .רק באופן זה מעשינו יחדרו
ללבבות ויביאו לעלייה ולהתקדמות בעבודת ה'.

ויראו ממך
באחת ההילולות שנערכה בכ"ו באלול על קברו של זקני הצדיק רבי
חיים פינטו זיע"א במרוקו ,עלינו לקבר הצדיק בשעת חצות הלילה
כדי לומר סליחות.
באותה שעה הייתה התעוררות גדולה בקרב הציבור ,ואמירת
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
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כך הוכחתי אותו .וקיוויתי בלבי שדבריי התקבלו על לבו וגרמו לו
להתחזק ביראת שמים.
"ממני אתה מתבייש ואינך מעז לשיר שירים מסוג זה .אך מה עם
הקב"ה? ממנו – שמלוא כל הארץ כבודו אינך מתבייש? ועוד אתה
מעז לזמזם שיר לא ראוי זה בבית הכנסת ,שהוא מקום שכינתו? היכן
יראתך מהקב"ה? היכן הבושה שלך ממי שברא אותך ומחיה אותך
בכל רגע ורגע?"

כיון שהיינו בבית הכנסת ,לא רציתי להכלימו על מעשהו ולביישו על
כך ברבים ,ולכן שאלתי אותי בלשון עדינה:

סובבתי את פניי לעברו בתוכחה ,וכשהיהודי הבחין בפניי הוא הפסיק
מיד מזמזומו וביקש את סליחתי" :לא ידעתי שכבוד הרב הגיע".
בכניסתי ,נשמע לאוזניי שיר זמר שאינו תואם לרוח התורה ,שאחד
ממתפללי בית הכנסת זמזם לעצמו בתוך בית הכנסת.
כיון שהטלית הייתה מונחת על ראשי ,מראה פניי היה מוסתר מעט,
וקשה היה לזהות אותי.
באחד הימים נכנסתי לבית המדרש עטוף בטלית.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

בושה מהקב"ה

תארי
םימש

כשהבחנתי ביראה שעלתה על פניהם לנוכח אמירת הסליחות ,עלה
בדעתי שמראה פניהם הוא התגשמות הפסוק "וראו כל עמי הארץ
כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" (דברים כח ,י).

כיון שקולות הצעקה והתחנונים שבקעו מאזור הציון הקדוש נשמעו
בבתי התושבים הערבים שגרו באזור ,הם מיהרו לעמוד בחלונות
בתיהם המומים לנוכח התפילה והזעקה שבקעו מבית העלמין .גם
על פניהם של השוטרים שאבטחו את ההילולא ניתן היה להבחין
שהם שרויים בפחד גדל ובמורא.
הסליחות הייתה מתוך בכי וזעקה עד שקול המתפללים נישא ונשמע
למרחקים.

הכבוד הראוי
יהודי שבמקצועו הוא עורך דין סיפר לי שבאחד הימים הוא ייצג
בבית המשפט את צד ההגנה ששכר את שרותיו .באמצע המשפט
צלצל הטלפון הנייד שהיה ברשותו ,ומתוך הרגל וחוסר שימת לב
הוא ענה לשיחת הטלפון.
מיד עם קבלת השיחה קרא לעברו השופט שבמעשה זה הוא נידון
לקנס של חמשת אלפים שקלים ,כיון ששימוש בטלפון נייד בתוך
אולם בית המשפט מהווה זלזול בכבוד בית המשפט ובשופטים.

תארי
םימש

כששמעתי סיפור זה נבהלתי מאד .מידי יום אנו נמצאים שלוש
פעמים בתוך היכלו של הקב"ה ,בתוך אולם בית הכנסת שהוא בית
מקדש מעט.
לא פעם אני מבחין ביהודים שבמקום קדוש זה מעיזים לשוחח עם
אנשים אחרים ,או שהם מתעסקים בטלפון הנייד שלהם ,ובמעשיהם
הם גורמים לביזיון גדול לקב"ה ,ולזלזול בכבוד בית הכנסת.
מסיפורו של עורך הדין עלינו ללמוד קל וחומר :אם בבית משפט של
בשר ודם הקנס על עוון הזלזול הוא גבוה כל כך ,מי יודע מהו העונש
בבית דין של מעלה על עוון הזלזול שאנו מזלזלים בבית הכנסת.
חובה עלינו להקפיד בכבוד בית הכנסת כשם שאנו נוהגים בכבוד
בית המשפט .אין לשוחח בענייני חולין ,אין להתעסק במכשירי
הפלאפון ובשאר מכשירי תקשורת ,ובעומדנו בתפילה עלינו לחוש
יראת כבוד ויראת הרוממות כלפי מלך מלכי המלכים – הקב"ה.

השוטר והחגורה
באחת מנסיעותיי עם מלוויי ברכב ,נראו לעינינו לפתע אנשי
המשטרה שעמדו בצד הדרך ,וסימנו לנו לעצור את רכבנו לביקורת.
כיון שבאותו הזמן לא הייתי חגור כפי שמחייב החוק – שלחתי
את ידי לכיוון החגורה כדי למשוך את רצועת החגורה לעברי ,כך
שהשוטרים לא יבחינו שאיני חגור .אולם לצערי הרב החגורה נתקעה
ואני לא הצלחתי למשוך אותה עד אליי ,וכך נותרתי בלתי חגור.
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בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
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כאשר כ"ק אבא זיע"א שמע על כך הוא שאל אותי מדוע לא דחיתי

בשנות נעוריי ,כאשר למדתי בישיבה בצרפת ,פעמים רבות הייתי
נוסע לארץ ישראל כדי לבקר את הוריי ,ולאחר מכן חוזר לצרפת.
באחת הפעמים בהן ביקרתי בארץ ישראל פניתי לשוב לצרפת
בדיוק ביום ההילולא של סבי הצדיק רבי חיים פינטו הקטן זיע"א,
שנתבקש לישיבה של מעלה ביום ט"ו בחשוון שנת תרח"צ.

יראה בשמים

השוטר עדיין לא הבין מה אני רוצה ממנו ,וסירב לקחת את הכסף.
לבסוף ,שלח אותי חזרה לתוך הרכב ואמר" :אם למדת מה שהיית
צריך ללמוד – אני מוותר לך על הקנס .סעו לשלום! ואני מאחל
לכולכם הצלחה רבה".

"הלימוד שלמדתי כעת הוא – שלדאבוני הרב ,ממך השוטר חשתי
יראה שאתה רואה אותי בלתי חגור ,יותר מהיראה שאני חש מהקב"ה
כאשר אני חוטא .כעת חשתי על בשרי מהי יראת השמים שצריכה
להיות באדם .כמו שפחדתי ממך כאשר נתפסתי נוסע ללא חגורה
– באותו אופן עליי לפחד מהקב"ה שלא יתפסני חוטא חס ושלום".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

השוטר היה המום מדבריי ואני המשכתי:

תארי
םימש

יצאתי מהרכב בהתרגשות רבה ,נישקתי את השוטר על ראשו,
הוצאתי מכיסי סכום כסף ואמרתי לו" :הנה הכסף לתשלום הקנס.
כעת עשה עימו כטוב בעיניך .אתה יכול לרשום לי את הדו"ח שמגיע
לי בעבור נסיעה ללא חגורה ,הנה אני כבר משלם את הקנס על כך.
ואני מודה לך מקרב לבי על הלימוד העצום שלימדת אותי".
אחד השוטרים שעמד בסמוך לרכב וראה שאני מנסה למשוך את
החגורה לכיווני פנה אליי וגער בי" :כעת אתה מנסה לחגור את
עצמך?! עכשיו זה כבר מאוחר מידי ,היית צריך לחגור את עצמך
בתחילת הנסיעה ולא רק כאשר אתה נתפס 'על חם' בלי חגורה!" כך
אמר השוטר.

את נסיעתי מעט ,ומדוע איני חולק כבוד לסבי הצדיק תוך כדי
השתתפות בהילולא שלו.
"יש לי דברים רבים שעליי לעשות בצרפת" ,השבתי לאבא .נפרדתי
ממנו ומאמא ונסעתי לשדה התעופה.
לאחר שעה של טיסה ,מזג האוויר נעשה לפתע גרוע מאד ,רוחות
סוערות טלטלו את המטוס והדיילים הפסיקו את חלוקת האוכל
לנוסעים .בנוסף ,הורו לכל הנוסעים לשבת מיד במקומותיהם ולחגור
את חגורות הבטיחות.

תארי
םימש

פחד גדול נפל על כל היושבים במטוס.
המטוס עלה במהירות רבה למעלה וצנח לכיוון מטה בבת אחת,
התנדנד והיטלטל מצד לצד ,ורעש גדול פרץ בין הנוסעים .אנשים
רבים הניחו כיפות לראשם ,ובין הנוסעים היו גם כאלו שהחלו לקרוא
פרקי תהילים בקול רם.
בתוך רעש הצעקות שמעתי לפתע אישה שמתחננת לבעלה:
"תבטיח לי שמהיום והלאה לא תאכל בשר טריפות גם מחוץ לבית".
ובעלה ענה לה" :אם אצא חי מהמטוס הזה ,אני מבטיח שמהיום
והלאה אוכל רק בשר כשר" .ואחר כך פנה הוא לאשתו ואמר לה:
"ועכשיו תבטיחי גם את משהו" .והאישה שאלה" :מה אתה חושב
שאני צריכה להבטיח?"
טרם סיימה האישה את שאלתה ופתאום המטוס צנח מטה כמה
מאות מטרים .הצעקות התגברו עוד יותר והפכו להיסטריה ממש,
אך אני הצלחתי לשמוע את האישה צועקת" :אחותי שומרת טהרת
המשפחה .גם אני בעזרת ה' אתחיל לשמור טהרת המשפחה .אתה
מסכים?"
בעלה הנהן בראשו לאות הסכמה ,מרוב פחד והלם הוא לא היה
מסוגל לדבר כלל.
באותה שעה התחלתי גם אני לפחד על נפשי ,וחשבתי שאולי כמו
יונה הנביא בשעתו ,שבגללו הייתה הסערה בים שאיימה להטביע
את האוניה ,אולי כעת בגללי קרתה כל הסערה הזו ושמא אני הוא
המ ַסכן את חיי הנוסעים כולם ,כיון שלא נשארתי באשדוד
הגורם ְ
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כיוון שהסערה נרגעה שבו הדיילים לחלק את מנות האוכל לנוסעים,

גם קברניט המטוס אמר שהוא מתפלא על העניין כולו ,כיצד בכלל
המטוס נכנס למערבולת אוויר שכזו ,הרי לא הודיעו לו ממגדלי
אדר המשוכלל לא התריע על כיס
הר ָ
הפיקוח על כך מאומה ,וגם ָ
אוויר שהמטוס מתקרב אליו.

כל הנוסעים נשמו לרווחה וכל אחד הביט על זולתו בתימהון כיצד
לפתע נרגע המטוס מטלטלותיו.

בחסדי שמים כשסיימתי את תפילתי מזג האוויר נרגע ,והמטוס
שכמעט התפרק מהרוחות העזות נח ושקט כאילו לא עבר סערה
קשה ,והטיסה חזרה להיות במסלול נוח ושקט.
ולאחר מכן הוספתי" :היום הוא יום ההילולא של הסבא רבי חיים
פינטו .כשם שנערכת הילולא בעולם הזה ,כך בוודאי הצדיקים עורכים
הילולא בעולם העליון בגן עדן ,ואם כן ודאי הוא שהצדיק רבי חיים
הלברשטאם מצאנז זיע"א משתתף בהילולת סבי רבי חיים פינטו
זיע"א ,ואם כן אני מבקש ממנו שילך לסבי ויבקש בשמי מחילה על
שלא נשארתי להילולא שלו באשדוד".
לפתע נזכרתי בצדיק רבי חיים הלברשטאם מצאנז זיע"א שחי
בפולין לפני מאה וחמישים שנה לערך ,בתקופה בה זקני הקדוש רבי
חיים פינטו זיע"א ממוגאדור היה חי .לפיכך התחלתי שוב להתפלל
ואמרתי" :בזכות הצדיק רבי חיים הלברשטאם ,הקב"ה יגזור שמזג
האוויר בחוץ ישתנה לטובה ,וכשאזכה לרדת מהמטוס ארכוש את
כל ספרי הקודש שכתב".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תארי
םימש

מיד התחלתי להתפלל לבורא העולם בזכות כל אבותיי הצדיקים
וביקשתי ממנו שיסלח לי על העבירות שעשיתי ,ואמרתי שאם
זלזלתי בכבוד סבי ,אני מבקש ממנו סליחה ומחילה .אולם נראה
היה שתפילותיי לא התקבלו כלל בשמים ,כיוון שככל שהתפללתי
כך התגברו הרעידות של המטוס וחשתי שהמטוס כמעט מתפרק
מחוזק הרוחות העזות.

ולא קיימתי את מצות אבי שביקש ממני להישאר להילולא של
הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א.

ואני נדהמתי לראות כיצד הבעל ואשתו שבשעת הסערה הבטיחו
לשמור על הכשרות ועל טהרת המשפחה התכוננו לאכול את מנת
האוכל הלא כשרה שחולקה על ידי הדיילים.
"רבותיי ,שכחתם מה שהבטחתם לפני חצי שעה בלבד? קיבלתם על
עצמכם שאם תצאו חיים מהמטוס תשנו את דרככם לטובה ותאכלו
רק כשר!" אמרתי להם.
בני הזוג הביטו בי בכעס בלי לענות ,אולם על פניהם ניכר היה
שביקשו לומר' :מה אתה מתערב בדברים שאינם שייכים אליך?'
ובלי להתייחס לדבריי פנו להמשיך בסעודתם.

תארי
םימש

אך עונשם לא אחר לבוא .ברגע אחד צנח המטוס  500מטר ,וכל
מגשי האוכל נפלו בקול רעש גדול על רצפת המטוס .המטוס החל
שוב להיטלטל מעוצמתן של הרוחות העזות ,ושוב הורו הדיילים
לכולם לחגור את חגורות הבטיחות.
מיד התחלתי להתפלל שנגיע למחוז חפצנו לחיים ולשלום בזכותם
של הצדיקים .ובני הזוג שישבו לידי הביטו האחד בפני השני ואחר
כך הביטו בי ,נראה היה על פניהם שהם הבינו את הרמז הברור
שנשלח להם משמים ובמוחם עלתה המחשבה' :עד כמה איננו
יציבים בדעתנו .ברגע של מצוקה אנו מבטיחים לקב"ה הבטחות
לחזור בתשובה ,אולם כאשר טוב לנו – אנו שוכחים מכל אותן
הבטחות ,וחוזרים לעשות ככל העולה על רוחנו'.
"אל תבזו את עצמיכם" קראתי אליהם" ,או שאתם מאמינים באלוקים
ולכן התפללתם אליו והבטחתם לשנות את דרככם ,או שאינכם
מאמינים בו כלל ואינכם מקבלים על עצמכם לשמור מאומה מכל
אשר ציווה אתכם בתורתו ,אבל אם כך – גם אל תבקשו את טובותיו
בשעת מצוקה".
בני הזוג הביטו בי והנהנו בראשיהם כמסכימים לדברים.
לעולם לא אשכח את אותם רגעים גורליים שחוויתי במטוס ,ניכר
היה שכל הנוסעים חשו בסכנה הגדולה ולא היה ספק בלבם כי ישנם
חיים לאחר המוות ,ויש דין ויש דיין .והוכחה לכך היו הצעקות של
"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" ששמעתי מפי רבים.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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ברוך ה' שזכינו לצאת מטיסה זו חיים וקיימים מחוזקים באמונתנו
ויודעים את אשר עלינו לתקן.

מטיסה זו ראיתי בברור את הכוח הרב שיש לאותן טלטלות עזות
וניסיונות שנשלחים ליהודי משמים ,שבכוחם להכניס בו יראת
שמים ולהשיבו למוטב .מצד שני ראיתי גם עד כמה רב כוחו של
היצר הרע ,שמנסה להשכיח מהאדם את הטלטלה שהוא חווה ובכך
גורם לו לשוב לחטאיו.

כך התיידדתי איתם מעט והם סיפרו לי שכבר עשרים שנה שהם
אינם מקפידים לשמור על הכשרות באופן מלא .בביתם הם נשמרים
מאכילת מאכלי טריפה ,אולם לא הקפידו על הפרדה בין בשר
לחלב .מהיום – כך אמרו ,יתחילו לשמור בהקפדה רבה על כל
הלכות הכשרות.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

תארי
םימש

לאחר שבני הזוג קיבלו על עצמם באופן מוחלט שלא לאכול טריפות,
נעשה מזג האוויר יציב .הרוחות פסקו ,והמטוס שב להמשיך בטיסתו
הרגועה .הדיילים שוב חילקו את מנות האוכל ,אולם הפעם יהודים
רבים שהניחו על ראשם בשעת הסער כיפה ,מטפחת או סתם כיסוי
פלסטיק התביישו כעת לאכול אוכל לא כשר ,וגם בני הזוג שלצידי
סירבו להמשיך לאכול את מנתם הלא כשרה.
כששמעתי את דבריו חשבתי לעצמי שדבר זה מבהיל מאד .הנה,
גם יהודי שמעולם לא קרא קריאת שמע ,כאשר הוא מצוי ברגעיו
הגורליים – הוא מכיר באופן ברור שיש בורא לעולם ולכן ביקש
להתפלל אליו את תפילתו האחרונה בחייו.
כמו כן שמעתי זקן בא בימים שפנה ליהודי אחד ואמר לו" :תגיד
איתי קריאת שמע ,כי אינני יודע לומר זאת בעל פה ,מעולם לא
אמרתי קריאת שמע".

ישראל והעמים
ׂוֹת ּכֵן ְּב ֶקרֶב
ׁשר ִצַּונִי ה' ֱאל ָֹהי ַל ֲעש
ֻקים ו ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ַּכ ֲא ֶ
ְר ֵאה ִל ַּמ ְד ִּתי ֶא ְתכֶם ח ִּ
יתם ִּכי ִהוא ָח ְכ ַמ ְתכֶם
ֶׂ
ׁש ָּמה ְל ִר ְׁש ָּתהּ .ו ְׁש ַמ ְר ֶּתם ַו ֲע ִש
ׁשר ַא ֶּתם ָּב ִאים ָ
ָה ָארֶץ ֲא ֶ
ֻקים ָה ֵא ּלֶה ו ְָא ְמר ּו רַק ַעם
ׁשר ִי ְׁש ְמעוּן ֵאת ּכָל ַהח ִּ
ו ִּבינ ְַתכֶם ְל ֵעינֵי ָה ַע ִּמים ֲא ֶ
ׁשר לוֹ ֱאל ִֹהים ְקר ִֹבים ֵאלָיו ּכַה'
ָחכָם ְונָבוֹן ַה ּגוֹי ַה ּגָדוֹל ַה ּזֶהִּ .כי ִמי גוֹי ּגָדוֹל ֲא ֶ
ֱאל ֵֹהינ ּו ְּבכָל ָק ְר ֵאנ ּו ֵאלָיו (דברים ד ,ה-ח)
ׁשם ה' נ ְִקרָא ָעל ָ
ֶיך ְוי ְָרא ּו ִמ ֶּמ ָּך (דברים כח ,י)
ְורָא ּו ּכָל ַע ֵּמי ָה ָארֶץ ִּכי ֵ
מי שהוא עבד לשר אחד משרי המלך אין מעלתו גדולה כל כך כאלו היה
עבדו של מלך ,כי עבדו של מלך אפילו השרים והסגנים אשר למלך יראים
מפניו לאימת המלך ,מאחר שהעבד ההוא נקרא בשם המלך אדוניהם ,וזה
ענין הכתוב הזה ובאורו ,יאמר  -וראו כל עמי הארץ ,שהם חלק הכוכבים
והמזלות ,כי שם ה' ,שהוא האדון עליהם ועל השרים שלהם ,נקרא על
ישראל ,ושישראל הם מיוחדים לחלק האדון ,אז ויראו ממך ,בודאי ייראו
ממוראן של ישראל( .רבינו בחיי)
וראו כל עמי הארץ וגו' גם זה הוא מכוון כנגד שמירת מצוות לא תעשה,
כי כל זמן שהאדם שומר עצמו מהעבירות אין צלם אלהים עובר מעל פניו
וכל הנבראים אדם ובהמה מזדעזעים ממנו משא"כ המתעב מעשיו מעבירין
ממנו הצלם וכמאמר קין והיה כל מוצאי וגו'( .אור החיים)

וינוסו משנאיך ,וכי יש שונאים לפני מי שאמר והיה העולם ,אלא מגיד הכתוב
שכל מי ששונא את ישראל כמי ששונא את המקום( .ספרי בהעלותך פד)

ערמת חטים  -התבן והמוץ והקש היו מדיינין זה עם זה ,זה אומר בשבילי
נזרעה השדה ,וזה אומר בשבילי נזרעה ,אמרה להם החטה ,המתינו עד שנבא
הגורן ואנו יודעין בשל מי נזרעה ,כשנכנסין לגורן בא בעה"ב לזרותה ,הלך לו
המוץ לרוח ,נטל התבן והשליכו לארץ ,הקש ושרפו ,נטל את החטין ועשה
אותן כרי ,כך אומות העולם אומרים בשבילנו נברא העולם וישראל אומרים
בשבילנו נברא העולם ,אמרו להם ישראל ,המתינו עד שיבא היום של הקב"ה
ואנו יודעים בשל מי נברא ,הדא הוא דכתיב כי הנה היום בא בוער כתנור
וכתיב תזרם ורוח תשאם ,אבל ישראל נאמר בהם ואתה תגיל בה' בקדוש
ישראל תתהלל( .תורה תמימה שה"ש ז ,ג)

כמו שאמרו בשם הרה"ק מבארדיטשוב זצלה"ה שפעם אחת דילג בברכת
השחר הברכה שלא עשני גוי וכששאלו לו על זה השיב שבקומו ממטתו
בזה היום היה לו שברון לב מאד ולא היה לו במה לחזק עצמו עד שעלה על
דעתו שעל כל פנים תולדתו הוא מצד שורש קדושת ישראל ובירך בשמחה
רבה הברכה שלא עשני גוי ובזה השיב את נפשו .וזאת ידוע שמשעת מתן
תורה ואילך נבדלו נשמות ישראל מנפשות האומות העולם להיות מוצאם
מאוצר מיוחד בקדושה .וכל מי שיש לו אחיזה בתולדה מאוצר הנשמות
הללו בהכרח להתברר לטוב לעתיד לבוא( .ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק
במדבר לחג השבועות)

ישראל והעמים
בשביל ישראל שנקראים "ראשית"
באחד מביקוריי בארץ ישראל השתתפתי בהכנסת ספר תורה
שהתקיימה באחד המלונות הגדולים בארץ .באותו מעמד נכחו גם
אנשי ממשלה חשובים ,כגון נשיא המדינה דאז מר משה קצב ,ראש
הממשלה מר אריאל שרון ועוד חברי כנסת.

לארשי
םימעהו

כשנכנסנו לבית המלון היה עלינו לעבור ביקורת בטחון .כל אחד
שנכנס עבר על ידי אנשי הבטחון בדיקה קפדנית בחפציו ובגופו
בחיפוש אחר כלי נשק וכלי חבלה.
כשהגיע תורי להיכנס ,היו כמה ממלווי שטענו שאין זה מכבוד התורה
שאבדק בדקדקנות כמו כולם ,אך אני אמרתי להם שזוהי בדיקה
חשובה לצורכי בטחון ,וכבר אמרו חז"ל "אל תפרוש מן הציבור"
(אבות ב ,ה) ,ועל כן אני מוחל על כבודי.
לאחר שעברנו את הבדיקה כנדרש נכנסנו לאולם בית המלון והמתנו
לאנשי הממשלה שיגיעו .כאשר הגיעו אישי הממשלה שמתי לב
לכך שהם לא עברו את בדיקת אנשי הביטחון ככל שאר הנאספים
באולם ,אלא מיד נכנסו לאולם בית המלון .והסיבה לכך היא שכל
עניין הביטחון היה בשבילם ,ונעשה לצורך שהותם במקום.
באותם רגעים חשבתי לעצמי שכל זה הוא משל לעם ישראל והעמים.
כשם שהבדיקה הביטחונית נעשתה לכלל המשתתפים בגלל אנשי
הממשלה הנכבדים ,כך כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל התורה
ובשביל עם ישראל.
אולם שאלה גדולה עלתה בלבי :אם כל העולם נברא בשביל ישראל
– איך קרה שבכל העולם ישנה ביקורת חריפה על עם ישראל? מדוע
אנו נדרשים להצטדק ולהתגונן על מעשינו ,כיצד הפכנו להיות אלו
שצריכים להגן על עצמם? הרי אנחנו העם הנבחר שכל העולם נוצר
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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והשבתי לעצמי שצחוקם הוא צחוק של שקר שנובע מתוך ריקנות
ובא לכסות על החלל והתוהו ובוהו שיש בתוכם .כאשר הם מבחינים
בהתנהגותי השקטה ,בעיסוק התמידי שלי בלימוד התורה ,בהקפדה
שלי על קיום המצוות – תפילה ,נטילת ידיים לסעודה ,ברכות ,כיפה
ועוד ,הם רואים אותי מקדש שם שמים והם חשים שהתנהגות זו
מחייבת אותם.

כאשר ערכתי השוואה בין ההתנהגות המאופקת והרגועה שלי לבין
התנהגותם הפרועה ,התעוררתי לחשוב ש'עולם הפוך ראיתי' .במקום
שאני אגחך עליהם ועל מעשיהם – הם אלו שצוחקים עליי בכל
פה .ושאלתי את עצמי מדוע הדבר כך? מדוע הם לועגים לי בזמן
שדווקא ההתנהגות שלהם היא זו שראויה ללעג ולגנאי?
לעומת זאת הם עצמם נהגו כמנהג חיות השדה ,אכלו בהפקרות ללא
ברכה ,ללא אמונה ,צחקו בקולי קולות ,צעקו והרעישו וכל דרכם
הייתה דרך של גסות ,חוסר מוסריות וחוסר כבוד.
באחת מנסיעותיי ברכבת ,שמתי לב לכך שמכל צדדיי יושבים גויים
המביטים בי ובמעשיי וצוחקים עליי שאני יושב על מקומי בשלוה,
לומד וכותב דברי תורה ,ואף שמעתי אותם לועגים לזקן הארוך שלי
ולכיפה שלראשי.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

אני מחייב אותם

לארשי
םימעהו

והשבתי לעצמי שכאשר ישראל שומרים תורה ומצוות ,הם ראויים
שייכתב עליהם "בראשית ברא" – שהעולם נברא בשביל התורה
ובשביל ישראל שנקראים ראשית .אך בזמן שישראל חוטאים ,אומות
העולם מתגברים עליהם ,ולא מכירים כלל במעמדם החשוב כבניו
של מלך המלכים ,ואז אנו הופכים להיות בצד המתנצל והמתגונן
שצריך לתת תשובות על כל מעשה ומעשה .על כן חובה עלינו
להגביר בתוכנו את לימוד התורה וקיום המצוות כי רק הם יקנו לנו
את הייחודיות והמכובדות שלנו בעיני העמים.
בשבילנו כמו שהנשיא וראש הממשלה הם המכובדים שכל עניין
הביטחון נועד לצורכם?!

העובדה שאני יושב כמוהם ברכבת ,אך כל מעשיי נעשים מתוך
אמונה ודרך ארץ כפי שכתוב" :דרכיה דרכי נועם" (משלי ג ,יז) – בכך
אני מחייב אותם ,הם מרגישים שגם עליהם להתנהג באופן מכובד זה,
ומכיון שהם אינם רוצים להתחייב להתנהג כמוני – הם מזלזלים בי,
מתוך כוונה לבטל את רושם המעשים שלי מלבם .כך שלא יצטרכו
לחשוב כלל על דרך חייהם המופקרת ולשנות אותה.

לארשי
םימעהו

כשהגוי לומד גמרא
פעם בא לפניי עורך דין נוכרי שהוא אחד מן הגדולים במקצועו,
ואמר לי שבזמן האחרון הוא מתעניין בתורת היהודים ואף התחיל
ללמוד גמרא ,תלמוד בבלי ,זוהר ועוד .הוא סיפר שרכש לעצמו ספרי
קודש רבים שעוסקים ביהדות ותורגמו לצרפתית ,וכעת הוא לומד
את תוכנם.
מסיבה זו כאשר שמע שהגעתי לבקר באזור שלו ,הוא בא לפניי
ושאל לדעתי" :כבוד הרב ,באילו עוד ספרים אתה ממליץ לי לקרוא?
כיצד אוכל להמשיך ולהתקדם בלימודי היהדות שלי? תורת היהודים
עשירה מאד ,וכל נוצרי שמדבר על הנצרות חייב לשלב בדבריו גם
דיבורים הקשורים ליהדות ,כי העולם לא היה יכול להתקיים ללא
היהודים!" כך אמר העורך דין הנוכרי.
כששמעתי את דבריו שנאמרו מפיו של גוי גמור ,הבנתי שהם נובעים
מכך שהוא התעניין בתורה וביהודים ,וחקר ודרש בה ולמד על
היהדות עוד ועוד עד שהגיע למחשבות אלו.
ומחשבה עלתה במוחי – אם גוי מסוגל להגיע להכרה באמיתות
התורה מתוך התעניינות ביהדות ולימוד בספרים הקדושים ,קל
וחומר יהודי – שנשמתו נחצבה מכסא הכבוד ממקור הקדושה ,אם
יפתח את לבו להתעניין בתורה ובמצוות – מובטח לו שהוא יגיע
לאהבת ה' אמיתית ויכיר בנצחיות התורה הקדושה והעם היהודי.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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לא הבנתי מדוע הוא מפחד ,וכדי להרגיעו חייכתי לעברו ואמרתי
לו שלום .אך הכומר היה מפוחד מאד ומרוב חלחלה כל גופו רעד

בדיוק באותו הזמן עבר במסדרון בית החולים כומר שהיה בעל זקן
ארוך לבוש שחורים ,כמראה הכמרים בימינו .כשראה אותי עומד
בפתח החדר נראה היה על פניו שהוא נבהל ממני ,ומיד לאחר מכן
הבהלה שבעיניו הפכה לפחד.
אמירת קינות בתשעה באב בבית המדרש אורות
חיים ומשה באשדוד

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לארשי
םימעהו

אותו יום היה יום צום תשעה באב שבו אנו אבלים על חורבן הבית,
וכיון שכך הכנתי את עצמי ללכת לבית הכנסת להתפלל תפילת
שחרית ,לשמוע מגילת איכה ולומר את הקינות על חורבן בית
המקדש.

פעם נתבקשתי לשהות במשך לילה שלם במחיצת יהודי חולה
בבית חולים בארגנטינה .לאחר שהעברתי את הלילה כולו בישיבה
ממושכת על כסא נוקשה לצד החולה ,קמתי בבוקר מכסאי ופניתי
לפתוח את הדלת ,כדי לאוורר את החדר ,וכדי לחלץ את עצמותיי
הכואבות.

כשרואים את האמת  -מפחדים

והייתי צריך לתמוך בו שלא ייפול תחתיו .אט אט חזר הכומר לעצמו
והחל לגמגם בספרדית.
כיון שלא הבנתי את שפתו אמרתי לו שאינני דובר ספרדית אלא
צרפתית ,אנגלית ולשון הקודש .סוף סוף חייך הכומר לעברי ,ואני
סייעתי בידו להיכנס לתוך החדר .הושבתי אותו על כסא עד שיירגע
לגמרי ,ולאחר מספר רגעים פנה אליי הכומר ואמר:
"בכניסה לבית החולים ,בקומה התחתונה ,תלויות תמונות רבות
של אנשי דת שונים בעלי זקן לבן או כסוף שמוסיף להם הדרת
פנים .כאשר אני מביט בתמונות אלו – אינני חש כל יראה מהדמויות
הללו ,אולם כשראיתי אותך – מיד חשתי כלפיך יראת כבוד .הגד נא
לי מדוע הדבר כך? מדוע מפני אנשי הדת שבתמונות איני חש כל
מורא ,ואילו מפניך – איש דת היהדות שגם לך זקן ארוך ולבן כמותם
– מפניך אני מרגיש פחד חזק בכל עצמותיי?"

לארשי
םימעהו

כך שאל הכומר והמתין לשמוע מה תהא תשובתי.
כיון שהכומר הגיע בעצמו לידי שאלה זו ,הבנתי שיש לו גם תשובה
לדבר .ולפיכך ביקשתי ממנו שהוא יענה על שאלתו.
הכומר ניסה להתחמק מתשובה ואמר שהוא אינו יכול לענות על
השאלה ,אך אני לא ויתרתי והפצרתי בו שישיב בעצמו על השאלה,
עד שלבסוף הוא פתח את פיו ואלו היו דבריו:
"ההבדל בין איש דת יהודי לאיש דת נוכרי הוא שהתורה של היהודים
אמת ושל הגויים לא .וכשרואים את האמת מפחדים" .כך אמר הכומר
ומיד כשסיים את דבריו עזב את המקום ולא הוסיף עוד להראות את
פניו.
לאחר ששמעתי את דבריו ,חשבתי לעצמי שאם הכומר הגיע לידי
כך שהודה בפיו שהתורה של היהודים אמת – בודאי לאחר הכרה זו
באמת הוא יבקש להתגייר.
אולם במחשבה שנייה הבנתי שהוא לא יתגייר ,כיון שנשמתו לא
עמדה לרגלי הר סיני במעמד קבלת התורה .כמוהו ישנם עוד נוכרים
רבים מלכים ונשיאים מאומות העולם שמבקשים להתברך מפי
הצדיקים ונהנים לשמוע את תפילות היהודים ,אך בכל זאת אינם
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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בבוקר שלמחרת אותו ליל חגא הבחנתי בנהג מסוים שעל פניו
היה ניכר שהוא לא ישן בליל האתמול ,הוא היה חסר מנוחה ומיהר
לכעוס ,ולא היה לי כל ספק שבמשך הלילה הוא בודאי רצה ללכת
לישון ,אך אצל הגויים כנראה ניתן לאחל זה לזה "שנה טובה" רק
לאחר שעות ארוכות של הוללות ושכרות ,ולכן הוא לא העז לפרוש
מן הכלל וללכת לישון.

בשל הרעש הרב לא הייתי מסוגל להירדם כלל ,ובעומדי בחלון
יכולתי לראות את האלפים שגדשו את הרחובות והתהוללו בחוצות.
וחשבתי לעצמי – אנשים אלו ערים כל הלילה רק כדי לשתות
ולהתהולל ולשמוע מוזיקה .כך הם חוגגים את חגם בהתפרעות
ובשכרות עד שהם מגיעים למכות ,תגרות ידיים ,מעשי אלימות ,ואף
למחרת התברר שבאותו לילה הם העלו באש ארבע מאות רכבים.
באחת השנים ,בליל החגא של הגויים בצרפת נשמעו מכיוון הרחוב
בו אני מתגורר פיצוצים עזים ומוזיקה רעשנית במשך כל שעות
הלילה כמנהג הגויים החוגגים ,כשהרעש המטריד נמשך ונמשך עד
שהאיר הבוקר שלמחרת.

עֹורים בלילה
ַהּנֵ ִ
משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לארשי
םימעהו

לעומת זאת כל אותם גרי צדק מאומות העולם שכן הצטרפו לעם
ישראל הם אנשים שנולדו לבני האומות ,אך היה קיים בהם ניצוץ
של נשמה יהודית .ומכיוון שניצוץ זה כן היה במעמד הר סיני וכן
קיבל את התורה יחד עם כל בני ישראל – כיון שכך ,לאחר שהכירו
באמיתות התורה ,נשמתם ביקשה להתאחד עם נשמות עם ישראל
והם התגיירו כדת וכדין.
נוכרי שלא קיבל את התורה יכול ליהנות מתפילות היהודים ומשאר
עניינים שביהדות ,אך אין בכוח הנאה זו לגרום לו לבקש להצטרף
לעם היהודי.

מתגיירים ,כי הם לא קיבלו את התורה כמו בני ישראל בהר סיני ולא
שמעו מפי האלוקים" :אנוכי ה' אלוקיך".

גם עם ישראל להבדיל אלפי הבדלות ,מצווים להיות ערים במשך
לילה שלם ,בליל חג השבועות ,בליל הושענא רבא ,בליל הסדר
אנו מאחרים ללכת לישון ,ובנוסף ישנם יהודים שמידי פעם עושים
"משמר" מרצונם האישי ,ולומדים תורה במשך כל הלילה.
אולם ההבדל בין עם ישראל הנעורים בלילה לבין אומות העולם
המתהוללים במשך כל ליל חגם ,הוא שאומות העולם בלילה זה כמו
בכל ימיהם בעולם – כל מטרתם היא "חטוף ואכול" ,הם רודפים ללא
הפסק אחר תענוגות העולם הזה ואחר הבליו ותאוותיו ,ואילו עם
ישראל ערים בלילה מתוך מטרה של קדושה .עם ישראל מסירים
מעצמם את השינה ולומדים תורה במשך כל הלילה ,וכתוצאה מכך
בימים שלאחר מכן הם מצליחים ביתר קלות להסיר מעצמם את
הבלי העולם הזה.

לארשי
םימעהו

יוונים נקבצו עלי
לפני מספר שנים הייתי צריך להגיע לארץ ישראל לצורך עניין
מסוים ,ומכיון שלא היה מקום פנוי בטיסה ישירה לארץ – נאלצתי
לנסוע דרך יוון.
כשהמטוס נחת ביוון הייתה זו שעת מנחה ועל כן נעמדתי בפינת
הטרמינל והתפללתי את תפילת המנחה .כשסיימתי את תפילתי
הבחנתי בגויים רבים ממוצא יווני שהקיפו אותי ,והיו ביניהם אף כמה
כמרים גדולים שעמדו ונעצו בי את עיניהם.
התנצלתי ואמרתי להם שבסך הכל התפללתי .אך הם כלל לא כעסו
עליי ,ורק הנהנו בראשם ואמרו לי – "גּוד ,גּוד" ,כשכוונתם – "טוב,
טוב".
כעבור זמן מה שוב המריא המטוס ,הפעם בדרכו לארץ ישראל.
ביושבי במטוס הרהרתי לעצמי על גדלותו של ה' .הנה אני ,דוד פינטו
הגעתי ליוון ,מקום ממלכתו של אנטיוכוס הרשע שביקש לעקור את
התורה מעם ישראל ואף גזר גזירות קשות על היהודים ,ואני עצמי
עמדתי בטרמינל שביוון והתפללתי תפילת מנחה ללא הפרעה.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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פניתי אל הדיילים היוונים ושאלתי אותם" :האם אתם יוונים?"

הסבא הקדוש לא עשה זאת חלילה כדי לצחוק עליהם ,אלא כדי
לרומם את עמנו הנבחר בעיני עצמו ,וכך הרגשתי גם אני באותה
נסיעה מיוון לארץ ישראל.

"הסבא" זצוק"ל לא נבהל מדבריהם וענה להם באומץ" :מה נתן לנו
האלוקים שלנו? בחר בנו מכל העמים ורוממנו מכל לשון וקידשנו
במצוותיו ונתן לנו תורת אמת!!!"

מסופר על הסבא מנובהרדוק בעל "מדרגת האדם" זצוק"ל שנסע
פעם ברכבת ,והיה לבוש כיהודי פשוט .באותה רכבת ישבו במחלקה
הראשונה גנרלים ושאר אנשי שררה חשובים ועישנו להנאתם
סיגריות .לאחר מכן פנו ל"סבא" זצוק"ל ולעגו לו" :הנה אתה יהודי
פשוט .ומה נתן לך האלוקים שלך? כלום .אך תראה אותנו לעומתך
– אנו אנשים חשובים ומורמים מעם".
הדייל לא הבין כלל מה רצוני ולְ מה אני מתכוון בדבריי ,וגם שאר
הדיילים שעמדו מסביב ושמעו את השיחה בינינו לא הבינו מה אני
רוצה מהם ,על כן החלטתי להסביר את עצמי ואת מעשיי .ומעיד אני
על עצמי שלא עשיתי זאת חלילה מתוך מטרה לצחוק עליהם אלא
כדי לחזק את אמונתי בה' יתברך.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לארשי
םימעהו

לאחר מכן ,בהמשך הטיסה במטוס של חברת "אֹולַ ְמ ִּפיק" – חברת
תעופה יוונית ,ניגש אליי הדייל היווני ואמר לי שיש להם בעבורי מנה
כשרה למהדרין .כששמעתי זאת השבתי לו שאינני מאמין ,ולפיכך
נפנה הדייל להביא לי את מנתי הכשרה .כשחזר הושיט לי אותה
סגורה וחתומה בחותמת הכשרות ,אולם אני עדיין התפעלתי מהדבר
ואמרתי לו שאינני מאמין למה שעיניי רואות.
הרי אם אנטיוכוס הרשע מימי החשמונאים היה קיים כעת – אין
ספק שהוא היה הורג אותי ואת כל האנשים שעמדו סביבי ואפשרו
לי להתפלל ,ועוד אמרו על כך – טוב ,טוב .אך כיום אנטיוכוס איננו,
ובמקומו – יהודי שכמותי בעל זקן ופאות עומד ומתפלל מנחה
בפרהסיה ללא כל הפרעה.

"כן" השיבו הם מיד.
לקחתי את המנה הכשרה למהדרין מידי הדייל היווני והבטתי בה
בהתרגשות למול עיניו המופתעות ,ובפנותי לכל שאר הדיילים
היוונים שהיו סביבי הסברתי:
"לפני שנים רבות אבות אבותיכם היוונים עלו לארץ ישראל עם
המלך אנטיוכוס במטרה להרוג כל יהודי ששומר שבת ,אוכל כשר,
מל את בנו ושומר טהרת המשפחה .חלומו של אנטיוכוס לא התגשם,
הוא נענש על ידי הקב"ה ומת במיתה משונה .בני ישראל בהנהגת
החשמונאים חזרו ליהדותם ,נעשו להם ניסים גדולים וקבעו שמונת
ימי חנוכה לזכר אותם ניסים ונפלאות שעשה עימם הקב"ה.

לארשי
םימעהו

"והנה אתם ,צאצאי אותם יוונים שביקשו לעקור את התורה מעם
ישראל ,דווקא אתם מביאים לי – היהודי – אוכל כשר .והרי אם
אנטיוכוס היה רואה את מעשיכם כעת – הוא היה הורג אתכם מיד.
ואיך ייתכן הדבר?
אלא על כך נאמר 'והיא שעמדה לאבותינו ולנו ,שלא אחד בלבד
עמד עלינו לכלותנו אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו
והקב"ה מצילנו מידם'" .כך אמרתי ליוונים.
מאז ומעולם אומות העולם ביקשו לכלותנו ולהשמיד אותנו מעל פני
האדמה ,גלויות רבות גלינו ושעבודים רבים שועבדנו על ידי הגויים,
כולם במטרה להכחיד את העם הנבחר .אולם הקב"ה הצילנו בעבר
ומצילנו בהווה ,ובניסי ניסים הוא מחיה ומקיים אותנו ושומר עלינו
לבל נאבד מן העולם.

שלא עשני גוי
בשנת  2000שהיתי בבית החולים ביחד עם בתי בשל ניתוח שהיה
עליה לעבור .על קירות החדר היו תלויות תמונות שונות ,ובאחת מהן
ראיתי תמונת שתי וערב ,מעשה צלב ,שהוא עבודה זרה ממש.
בתחילה נרתעתי מאד מתמונה זו ,אולם לאחר מכן כשהבטתי בה
לֹוּה זה של הגויים הוא בבחינת מה
שוב עלתה במוחי המחשבה ֶש ֱא ַ
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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כשהבחנתי במעשיו המגונים נתעוררתי לחשוב – הרי הכמרים
והנזירים מצווים על פי דתם שלא להתחתן ,כדי לפרוש כביכול
מעינוגי העולם הזה ,והנה עומד לפניי כומר המייצג את דתו ,אך הוא

מידי פעם העפתי מבט לכיוונו של שכני לספסל וראיתי אותו רכון
על ספרי תועבה ושקוע בקריאתם ,וכמו כן שמתי לב שבכל פעם
שהדיילת עברה לצידנו – אותו כומר ביקש את קרבתה.

במשך כל שעות הטיסה שארכה שעות מרובות נגע בי הכומר שוב
ושוב כאילו ביקש לטמא אותי בטומאתו ,ואילו אני השתדלתי
ככל יכולתי להעסיק את מחשבותיי בדברי תורה ,לחדש חידושים
ולהתפלל לאבי שבשמים שיצילני מהשפעתו הרעה של כומר זה.
בדרך כלל אני נוהג לשבת לצידו של המלווה שלי ,אולם בטיסה זו
כמו מעשה שטן לא היו בעבורנו שני מקומות סמוכים ,ושום נוסע
לא הסכים לשנות ממקומו כדי שנוכל לשבת יחד ,כך שלבסוף
נאלצתי לשבת בסמיכות לאותו כומר.
באחת מטיסותיי מארגנטינה לניו יורק ישב לצידי כומר ממוצא
ארגנטינאי.

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

מי כעמך ישראל

לארשי
םימעהו

ומפי פרצה ברכת "שלא עשני גוי" ,והייתי שמח ומאושר שהקב"ה
ברא אותי כיהודי ,ולא שם חלקי בחלקם .שהם משתחווים להבל
וריק ומתפללים אל אל לא יושיע .ואנחנו להבדיל אלפי הבדלות
עובדים את מי שברא שמים ויסד ארץ ,ומושב יקרו בשמים ממעל
ושכינת עוזו בגבהי מרומים .והוא אמת ואפס זולתו.

שאמר דוד המלך "פה להם ולא ידברו עיניים להם ולא יראו .אוזניים
להם ולא ישמעו אף להם ולא יריחון .ידיהם ולא ימישון רגליהם ולא
יהלכו לא יהגו בגרונם" (תהילים קטו ,ה-ז) .אלוה זה אין בו מאום,
כולו פסל מצבה ,והוא אינו מסוגל כלל להושיע את הבוטחים בו .

רודף תענוגות בצורה מבזה ובלתי ראויה .ולהבדיל אלפי הבדלות,
אנו היהודים נזהרים מנגיעה אף בעת העברת חפץ מידינו לידי אישה.
ולמדתי מוסר גדול על עוצמתה של התורה ,ששומרת עלינו ועל
גופנו מתאוות ומעינוגים שפלים .עלה בדעתי ששווה היה שהקב"ה
יושיב אותי ליד הכומר רק בעבור לימוד חשוב זה ,שאחוש את כוח
התורה ומצוותיה שמגינות על האדם מהחטא ,ובנוסף כדי שאבין
את הפסוק "מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" (דברי הימים א יז ,כא).

לארשי
םימעהו

יחד עם זאת ,חובה גדולה על כל איש מישראל לשמור נפשו לבל
יטמא אותה ,ויזכיר לעצמו את דברי חז"ל באומרם" :אל תאמין
בעצמך עד יום מותך" (אבות ב ,ד).

לא עשה כן לכל גוי
נוכרי עשיר ,בן אומות העולם בא לפניי וביקש שאגייר אותו כדי
שיוכל לשאת אישה יהודיה שהוא חפץ בה מאד .לצורך כך הוא מוכן
אפילו לשלם סכום כסף גדול ועצום שיוכל להחזיק את כל מוסדות
התורה הקדושים.
"האם אתה חושב שאת היהדות קונים בממון?" שאלתי אותו "האם
נראה לך כי תורת אלוקים חיים היא עסק של מסחר הנקנה על
ידי ריבוי נכסים? דע לך כי תורתנו הקדושה היא תורת חיים ,וכדי
לקנות אותה נדרשים עמל ויגיעה מרובים .לא בכדי עם ישראל ,העם
הנבחר ,זכה בה ולא כל אומות העולם ,כיון שרק עם ישראל הסכים
להתייגע בה ועוד טרם קבלתה אמר 'נעשה ונשמע'".
כך אמרתי לנוכרי ואחר כך הוספתי:
"נאמר בספר תהילים" :מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל.
לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום הללויה" (תהילים קמז ,יט-
כ) .לעם ישראל ישנן זכויות רבות מקיום דברי התורה הקדושה ,אך
יש להם גם פחד עצום מפני העבירה על דבר ה'.
רק לעם ישראל ישנו חוש חזק והרגשה מיוחדת לדעת להתרחק
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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באותם רגעים גם אמרתי לעצמי :כעת עליי לברך "שלא עשני גוי"
בלא שם ומלכות ,ומחר בבוקר כאשר אברך ברכה זו בשם ומלכות,
אזכה לכוון בה כראוי ,משום שכעת אני זוכה לחוש באופן ממשי
את ההבדל שבין יהודי לגוי .הנה אב זה מחנך את בניו לניבול הפה,
ונהנה עימם מדברי התועבה שיוצאים מפיהם ר"ל ,ואילו אב יהודי

לעומתם ,הגבאי שלי ואני סבלנו מאד במשך שעתיים אלו מבלי
יכולת לעשות דבר ,כיון שאפילו לא היה לנו לאן ללכת .חיזקנו את
עצמינו וסתמנו את אוזנינו כדי שלא נשמע את הדיבורים הטמאים
ואת ניבולי הפה ,וכל אותו הזמן חשתי בלבי צער עמוק על כך
שבמקום שעתיים של לימוד תורה בשלווה ,עוברות עלינו שעתיים
של סבל איום ,בבחינת 'ביקש יעקב לישב בשלווה'.
באחת מנסיעותיי ברכבת שבה הגבאי שלי התלווה אליי ,התיישבו
למולנו אב ושני בניו הגויים .תוך כדי נסיעה החלו הבנים לנבל את
פיהם בדיבורים מהסוג הגרוע ביותר ,כשהאב משתף איתם פעולה
ונהנה מדיבורי בניו .גם שאר הגויים שישבו איתנו באותה מחלקה,
למרות שבתחילה נדהמו לשמע את הדיבורים הללו – בהמשך
הנסיעה נהנו מכך ואף צחקו למשמע ניבולי הפה.

ביקש לישב בשלווה

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

כך אמרתי לנוכרי שביקש לקנות את היהדות בכסף ,וכולי תקווה
שהוא הבין את כוונתי שהיהדות איננה עוד דת ככל הדתות ,וכדי
לקנות אותה יש צורך בהרבה עמל ,יגיעה ויראת שמים טהורה.

לארשי
םימעהו

ומצד שני ,בקיום מצוות עשה – יש לעם ישראל השתוקקות מיוחדת
ורצון לעשות את המצווה ,שנובעים מהקדושה ומהחום הרוחני
שסובב את עם ישראל ,קדושה שלא קיימת אצל אומות העולם
כלל".
מן האיסור ,מתוך יראת שמים וחרדה מן החטא .כשיהודי מבחין
בצלחת עם מאכל בשרי המונחת על שולחן חלבי – ללא כל מחשבה
הוא מסלק את הצלחת מן השולחן ,מפני חרדת האיסור הטבועה בו.

להבדיל ,מחנך את בניו ללימוד תורה ולשמירת הפה והעיניים
מראיות אסורות ,מדיבורים אסורים וממאכלים אסורים.
ועל כן ראויים אנו לברך מידי יום "שלא עשני גוי".

זכר ליציאת מצרים
בחג סוכות של אחת השנים ,כאשר צעדתי ברחובות צרפת לכוון
הישיבה ובידי ארבעת המינים ,פגש בי שכני הגוי ,עצר אותי בדרכי
וביקש לשאול שאלה" :ראיתי היום הרבה אנשים שצועדים כמוך עם
צמחים ביד ,מה זה הצמחים האלו? מה מצאתם בהם שאתם אוחזים
דווקא אותם בידיכם?"

לארשי
םימעהו

"אלו ארבעת המינים" ,השבתי לשכני הגוי.
"מהם ארבעת המינים?" שאל השכן הגוי ,ואני הסברתי לו בקצרה על
הלולב ,האתרוג ,ההדס והערבה שנצטווינו ליטול בחג הסוכות.
השכן הגוי ניצל את
שאנו
ההזדמנות
משוחחים על ענייני
והמשיך
היהדות
לשאול" :כל שנה אני
שומע אתכם שרים
ומנגנים בתוך הבית
הזה שבניתם לכם
בחוץ .האם כל שנה
בונים כזה בית? מה
העניין בכך?"
מיד הבנתי ששאלתו
של השכן היא על
כן
ועל
הסוכה,
התחלתי להסביר לו
את העניין ואמרתי לו
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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זוהי מעלתנו כעם הנצח ,שאנו ממשיכים לשמר את אותה היסטוריה
ולהעביר אותה לדורות הבאים ,כדי שגם צאצאינו יכירו במעלתם
הגדולה להיות משויכים לעם הנבחר והמיוחד ויעבירו זאת הלאה
לבניהם אחריהם עד סוף כל הדורות ,כי עם שיש לו עבר – יש לו
עתיד.

העם היהודי הוא העם היחיד ששרד במשך כל כך הרבה שנים
למרות כל התלאות שעבר .בכל הדורות היהודים הרגישו שהם בנים
לאבות הקדמונים והמשיכו ללכת בדרכם.

השכן נפרד ממני לשלום ואני חשבתי לעצמי ששכני הגוי לא יוכל
לעולם להבין את אמונתנו בה' ואת כל החגים הנפלאים שיש לנו שהם
לזכר אותם ניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במהלך ההיסטוריה,
משום שלגוי אין היסטוריה.

"בודאי!" השבתי לו "בגלל שאני מאמין בכך ובבורא עולם שהוציא
אותנו ממצרים והוליך אותנו במדבר ונתן לנו את התורה והכניסנו
לארץ ישראל ,בשל כל אלו אני חוגג את חג הסוכות".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

"ואתה רוצה לומר לי שאתה מאמין בכל זה?" שאל השכן הגוי.

לארשי
םימעהו

המשכתי והסברתי לו שבמשך ארבעים שנה הלכנו במדבר .שוב
השתומם השכן ושאל" :למה במדבר? ביום מאד חם שם ,ובלילה
קר מאד" ,אך אני הסברתי לו שהקב"ה עטף אותנו בענני הכבוד
והגן עלינו מפני הקור ,החום ,חיות רעות ושאר קשיי הדרך ,ועל כן
אנו חוגגים את חג הסוכות ,לזכר ענני הכבוד שהגנו עלינו בלכתנו
במדבר.

השכן הגוי פרץ בצחוק ושאל" :נו ,ומה היה אז?"
"היה זה לפני כמה אלפי שנים" השבתי לו.

שלפני שנים רבות יצאנו ממצרים" .ממצרים? מתי זה היה?" התפלא
השכן שלא זכר שאני ובני ביתי באנו ממצרים.

מזכרת אמת
כבוד הנשיא ז'אק שיראק הוזמן בימי כהונתו כנשיא צרפת לבית רבה
הראשי של צרפת הגאון ר' יוסף חיים סיטרוק שליט"א ,כדי להשתתף
בברית המילה של אחד מנכבדיו .כאות מחווה על כך שהיהודים
תמכו בו בבחירות לשלטון – הפתיע הנשיא את בני הקהילה והגיע
לבית הרב הראשי ,ובכך כיבד את הקהילה בנוכחותו באירוע.
לקראת סיומו של האירוע ביקש ממני הנשיא שאתן לו ברכה.

לארשי
םימעהו

ברכתי אותו בלשון הקודש בכל טוב ושפע הצלחה ,ולאחר שסיימתי
את הברכה ביקש הנשיא הגוי תרגום של הברכה ללועזית ,וכן
שאכתוב את ברכתי על נייר ,כיון שהוא חפץ בברכה כמזכרת מטקס
קדוש זה של היהודים.
לשמע בקשתו חשבתי לעצמי שהנה ,אפילו גוי מכובד זה שמושל
כעת על מדינה גדולה וכולם חולקים לו כבוד – גם הוא חש באמת
הצרופה במקום שבו היא קיימת ,ולפיכך ביקש שתישאר בידו
מזכרת מאמת זו.

מלוויו של האדם
בעת שהותי בטורונטו שבקנדה ,כאשר הלכתי בבוקרו של יום
להתפלל בבית הכנסת ,ראיתי אנשים רבים המטיילים עם כלביהם
בחוצות העיר.
למראה האנשים עלה בדעתי שישנו הבדל עצום בין יהודי בן תורה
לבין גוי מאומות העולם.
יהודי בן תורה המקיים את כל ציוויי התורה – המצוות מלוות אותו
במשך כל היום כולו .ואפילו אם הוא אינו מקיים אותן באותו רגע
ממש אלא רק חושב עליהן ומתכוון לעשותן ,כשהמצוות תבואנה
לידו הוא מיד יקיים אותן.
גם בזמן שהוא ישן – אם עסק קודם לכן בדברי תורה ,דברי התורה
ממלאים את מוחו ,וכך נמצא שגם בשנתו הוא עוסק בדברי תורה
ומקבל על כך שכר.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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האם ישנה אומה נוספת שרוקדת עם ספר החוקים שלה? כל אומה
מכבדת את הדת שלה ,אך האם ניתן לראות את בני אומות העולם
רוקדים עם ספר החוקים שלהם? לאחר חקירה בדבר גיליתי שאין
שום אומה שרוקדת עם ספר החוקים שלה ורק עם ישראל רוקדים
ומפזזים ושמחים עם ספר התורה!

אך הדבר שריגש אותי יותר מכל בזמן שהותנו בארץ ,היה
את שמחת התורה בארץ ישראל ,כאשר לקחנו את ספרי
והתחלנו לרקוד עימם בחוץ .אלפי אנשים רקדו עם ספרי
מתוך התלהבות וקדושה ומתוך שמחה אמיתית במתנה
שקיבלנו מבורא העולם – התורה הקדושה.

לראות
התורה
התורה
היקרה

באחת השנים שהיתי בחג הסוכות בארץ ישראל ,ולמרות המצב
הביטחוני הקשה ששרר באותם ימים בארץ ,אני יכול לומר בוודאות
שהיו אלו הימים היפים ביותר בחיי .במיוחד כאשר ביקרנו בעיר דוד,
שם הרגשנו במוחש את העבר ,ראינו היכן אברהם אבינו הקריב את
הקרבן שלו והיכן גרו הכנענים ,ביקרנו באותם מקומות בהם ביקר
אברהם אבינו ופסענו במשך כל היום בדרכיהם של האבות.

שמחת התורה

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

אשרינו שזכינו להיות יהודים המסובבים בתורה ,במצוות ובמעשים
טובים במשך כל היום ,ואשרינו שאין לנו חלק באותם גויים
המסובבים בטומאת הכלב שקשורה בהם כל יומם.

לארשי
םימעהו

גם השטן שעליו נאמר "לפתח חטאת רובץ" – כאשר מאכילים אותו
אפילו מעט – הוא דבק באדם כמו כלב ואינו עוזב אותו עד שהאדם
יסיר אותו מעליו על ידי עשיית מצוות ומעשים טובים.
להבדיל אלפי הבדלות ,הגוי שמטייל עם כלבו – כל מה שמלווה
אותו במשך כל יומו ושעותיו הוא הכלב שהולך אחריו לכל מקום,
וכאשר הוא נותן לו חתיכת בשר – הכלב דבק בו ונאמן לו עוד
יותר ,הם סועדים יחד וישנים בחדר אחד ,וכך האדם מסובב כל יומו
בטומאת הכלב.

וחשבתי לעצמי – מה כתוב בספר התורה שגורם לנו לרקוד עימו?
הרי בספר התורה נצטווינו לשמור על חוקים רבים ומצוות קשות
המנוגדות ליצר הטבעי של האדם – לא לכעוס ,לא לעשן בשבת,
לכבד את האישה ,לשמור על טהרת המשפחה ,לאכול כשר ועוד
איסורים קשים המנוגדים לטבע אדם ,אך למרות זאת אנו רוקדים
ושמחים איתם.
אלא זוהי מעלת העם היהודי .עם ישראל דבק בתורה על כל חוקיה,
מצוותיה ואיסוריה ,איתם הוא רוקד ובם הוא שמח .איננו מחפשים
לרקוד עם ההיתרים השונים ועם ההקלות שיש למצטערים
שפטורים ממצוות שונות .אנו חפצים לעמול בתורה ולקיים את
מצוותיה השונות ולפיכך אנו שמחים בה ורוקדים איתה מידי שנה
בשנה.

לארשי
םימעהו

וראו כל מלכים כבודך
באחת הפעמים בהן קיבלתי קהל בארצות הברית שמעתי לפתע
קול רעש גדול במשרדים שלנו שבמנהטן ,רעש של אזעקה ,אנשי
משטרה ,אנשים זזו ונדחפו ואני נבהלתי מאד.
ניסיתי להבין מה קורה ,ופתאום נכנס המזכיר שלי לחדר ואמר" :רבי
דוד ,אשתו של הנשיא ביל קלינטון באה לפה ,היא רוצה לקבל ממך
ברכה".
הייתי מופתע מאד והתקשיתי להאמין לדבריו" :האם אתה רציני
או שאתה צוחק עלי? אשתו של ביל קלינטון – נשיא ארצות הברית
רוצה ממני ברכה?" כך שאלתי.
אך המזכיר שלי התעקש" :רבי דוד ,חלילה לי מלצחוק עליך .הגברת
קלינטון באמת בדרך למשרד שלך .לפני מספר רגעים היא הגיעה
לכאן ,וכל אנשי הביטחון שלה הגיעו איתה כדי לאבטח את האירוע".
"איך אתה יודע שזוהי הגברת קלינטון? האם ראית אותה אי פעם?
מהיכן אתה מכיר אותה?" שאלתי אותו בספקנות רבה.
עודנו מתווכחים ,וכבר שומרי הראש של האישה המלכותית פינו
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.

574

ולימוד נוסף למדתי מהביקור – שכשם שלפני הגברת קלינטון,
שהיא אישה רמת מעלה ורבת חשיבות השתדלתי לנהוג בכבוד

הנה אישה זו ,שייתכן ויום אחד תהיה נשיאת הממלכה הגדולה
בעולם ,מבקשת דווקא את ברכתם של היהודים – דבר שמראה
באופן מוכח על העליונות והייחודיות שיש לעם היהודי על פני
העמים האחרים.

הגברת קלינטון שמחה מאד בברכתי שבעל פה ונטלה גם את
הברכה הכתובה .אך את העיקר השאירה בידי – את הלקח שלמדתי
מביקורה:

כפי בקשתה כתבתי עבורה את הברכה על דף נייר ,וברכתי אותה גם
בעל פה שהקב"ה יגן עליה ,ושתזכה למעמד גבוה בבית הלבן ותהא
אוהבת ישראל ומגנה עליהם.
"בשניהם" היא השיבה "גם בעל פה וגם בכתב ,שיהיה לי את הברכה
כתובה לשמירה".

לבסוף ,לאחר הרהורים רבים שאלתי אותה" :גברתי ,איך את רוצה
לקבל את הברכה בכתב או בעל פה?"
מרוב מבוכה קמתי ממקומי והתהלכתי בחדר ,במשך מספר רגעים
הסתובבתי במשרד כשכל אותו הזמן חשבתי לעצמי – אין ספק
שאברך אותה כפי בקשתה ,אולם מה היא באה לחפש אצלי? מדוע
היא מבקשת דווקא ממני ברכה? מה גרם לה לבקש דווקא את
ברכתי כרב יהודי?

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

לארשי
םימעהו

הצעתי לה לשבת ולבסוף שאלתי אותה" :גברת קלינטון ,מה אני יכול
לעשות עבורכם?" והיא השיבה לי" :יש לי חברים רבים שהם יהודים
ומידי פעם אני הולכת ומתארחת אצלם .במיוחד אני מחבבת את
סעודות השבת בבתי היהודים .השבוע בשבת ,כאשר התארחתי אצל
משפחת ידידים יהודית ,בעלת הבית דיברה עליך וסיפרה בשבחך
ובשבח הברכות שלך שמתקבלות במרומים ,ועל כן החלטתי לבוא
לבקש ממך ברכות בעבורי ,בעבור בעלי ובעבור ילדיי".
את כל הנוכחים במקום והגברת קלינטון בכבודה ובעצמה נכנסה
לחדרי .לשוני נאלמה דום .לא ידעתי כלל מה לומר לאישיות כה
חשובה שהופיעה כך פתאום במשרדי.

מלכים ,כך עליי להתנהג לפני ריבונו של עולם שהוא מלך מלכי
המלכים ,ומלוא כל הארץ כבודו.

ושמחת עולם על ראשם
בשנת  ,1998כאשר התנהל משחק הכדורגל הגורלי על הגביע
העולמי – רחובות צרפת היו ריקים מאדם ולא נראתה בהם נפש
חיה .זאת משום שהעם הצרפתי כולו עקב אחר שחקני הכדורגל של
צרפת וקיווה וציפה לראות בניצחונם.

לארשי
םימעהו

גם אני חפצתי לשמוע על זכייתם של שחקני צרפת ,ולא משום
שהייתי אוהד שלהם חלילה ,אלא משום שחפצתי לראות איך העם
הצרפתי ידיר שינה מעיניו ,יריע וישמח בניצחון הלאומי במשך כל
הלילה ,ומכך אוכל ללמוד לעצמי מוסר השכל גדול.
הנה שחקני הכדורגל בועטים בכדור ורצים אחריו במשך זמן רב
מתוך עמל ויגיעה מבלי להרפות בדבר .במשך כל המשחק ראשם
נתון רק במחשבה כיצד הם יכולים להרחיק משטחם את יריביהם
וכיצד יוכלו להפקיע להם את השער ולנצח אותם .כי כשהם מנצחים
– שכרם רב להם ושמחתם היא שמחה ללא גבול.
למראה התנהגות שחקני הכדורגל עלה בדעתי שבאותו אופן צריך
לנהוג יהודי השומר תורה ומצוות .עליו לעמול בעצמו מתוך יגיעה
עצומה וללא לאות במטרה להרחיק מעליו את היצר הרע כדי שלא
יפריע לו בעבודת ה' .עלינו לדעת שכאשר היהודי מנצח את היצר
הרע ומקיים את מצוות התורה – ניצחונו על היצר עולה למרום
וגורם בשמים לנחת רוח מרובה ,ושכרו גדול עד מאד בעולם הזה
ובעולם הבא.
בנוסף ,חפצתי לראות בניצחונם של הצרפתים כדי שאוכל לראות
היאך מיליוני אנשים שמחים ומאושרים בחלומם שהתגשם.
כך להבדיל ,אוכל לדמות לעצמי היאך תראה שמחת עם ישראל
בשוב ה' את שיבת ציון ,כשיבוא מלך המשיח ויתגלה כבוד מלכות
ה' בכל העולם.
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חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
בכֹל שנות ההיסטוריה שֹל העם היהוִדי יִדעו הכֹל כי מנהיגיו הם אנשי הרוח -
הצִדיֱקים ,יחיִדי הסגוֹלה שכֹל עוֹלמם האישי מצטמצם ֹלִד' אמות שֹל הֹלכה
ועבוִדת ה' ,אך ראייתם ורוחב ִדעתם יש בהם בכִדי ֹלתת מענה ֹלכֹל צרכי העם.
צִדיֱקי הִדורות היו ועוִדם הכתובת ֹלכֹל שאֹלה  -הֹלכתית ואישית .בעיתות שמחה
וצער ,ברגעים הגִדוֹלים והֱקטנים שֹל החיים ,בהכרעות החשובות והמהותיות וגם
באֹלו שאינן ,נושא כֹל יהוִדי את עיניו אֹל הצִדיֱקים שאֹליהם הוא ֱקשור ,שֹלִדעת
התורה שֹלהם הוא מציית.
יהוִדים בכֹל הִדורות האמינו שִדעת התורה היא המחייבת ,שהכרעת הצִדיֱק
שנשמעה מפיו ובֱקוֹלו אינה אֹלא ֱקוֹל התורה וִדברה שעֹליה הוא מתייגע בכֹל
כוחותיוִ ,דבר ה' יוצא מפיו .וכאשר יציית ֹלו יזכה ֹלסיעתא ִדשמיא אמיתית.
כאשר שתֹל הֱקב"ה בכֹל ִדור את אותם צִדיֱקים  -העניֱק ֹלהם גם את הכוח
המופֹלא ,הנשגב והאִדיר שֹל "צִדיֱק גוזר והֱקב"ה מֱקיים" )מ"ֱק טז ,ב( .זוהי יכוֹלת
מופֹלאהֹ ,להוציא מהפה גזירה שֹלכאורה נוגִדת את טבע העוֹלם ,משנה סִדרי
בראשית .הֱקב"ה מֱקיים את גזירת הצִדיֱק במֹלואה ,ומעניֱק ֹלה את הכוח ֹלפעוֹל
ישועות שמימיות מופֹלאות ,ניסים גֹלויים שזר ֹלא יבינם .בעם ישראֹל הפכה
מציאות זו ֹלחֹלֱק מאורח החיים ,פרֱק באמונה  -אמונת חכמים.
חסִד עשה בורא העוֹלם עם עמו בשותֹלו בכֹל ִדור את צִדיֱקיו ,את מנהיגיו
הרוחניים.
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"אבינו מלכנו ,נקום נקמת דם עבדיך השפוך ,נקום את נקמת השכינה
המצויה בגלות ,אתה תקום תרחם ציון ,פדויי ה' ישובון ובאו ציון
ברינה ושמחת עולם על ראשם".

משֹל ֹלמֹלך שהייתה ֹלו בת יחיִדה והיה מתאווה ֹלשמוע שיחתה .מה עשה ,אמר
שכֹל יום יצאו ֹלטייֹל .כשיצאו מה עשה ,רמז ֹלעבִדיו ונפֹלו עֹליה פתאום
כֹליסטים ,התחיֹלה צווחת "אבא ,אבא ,הציֹלני" .אמר ֹלה  -איֹלו ֹלא עשיתי ֹלך כך,
ֹלא היית צווחת ואומרת "אבא הציֹלני" .כך כשהיו ישראֹל במצרים ,היו המצרים
משעבִדין אותם והתחיֹלו צועֱקין ותוֹלין עיניהם ֹלהֱקב"ה כִדכתיב "ויאנחו בני
ישראֹל מן העבוִדה ויזעֱקו" .מיִד "וישמע אֹלהים את נאֱקתם" שמע הֱקב"ה
ֹלתפיֹלתן והוציאן ביִד חזֱקה ובזרוע נטויה ,והיה הֱקב"ה מתאווה ֹלשמוע ֱקוֹלן
וֹלא היו רוצין .מה עשה הֱקב"ה ,חיזֱק ֹליבו שֹל פרעה ורִדף אחריהם ...כיון שראו
אותו ,תֹלו עיניהם ֹלהֱקב"ה ויצעֱקו ֹלפניו כאותה צעֱקה שצעֱקו במצרים .כיון
ששמע הֱקב"ה ,אמר ֹלהם  -איֹלוֹלי שעשיתי ֹלכם כןֹ ,לא שמעתי את ֱקוֹלכם .עֹל
אותה שעה אמר "יונתי בחגוי הסֹלע בסתר המִדרגה הראיני את מראיך השמעיני
את ֱקוֹלך" ,השמעיני את הֱקוֹל אין כתיב.

כך ביושבי בביתי בליל ניצחון העם הצרפתי התפללתי לבורא עולם:

ולעומתם דימיתי בנפשי היאך ייראה הדבר כאשר להבדיל אלפי
הבדלות ,הקב"ה ייתן לכל הצדיקים ש"י עולמות .וכולם יראו את
הדבר ויקבלו אותם בשמחה.

לארשי
םימעהו

עוד דימיתי בנפשי היאך מקבלים השחקנים את הגביע העולמי
מידיו של נשיא המדינה ומנשקים אותו לעיני מיליארדי האנשים
הצופים בהם בכל העולם.
ואני חשבתי לעצמי ששמחתם העצומה היא שמחה חולפת ,אולם
שמחתנו בבוא הגאולה תהיה שמחה אמיתית ,נצחית ,שמחת עולם.
ואכן ,לאחר ניצחון צרפת וזכייתה בגביע העולמי – העם הצרפתי חגג
במשך כל הלילה.

