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ישראל על הים – 
בין הפטיש לסדן

יד(,  )ב,  השירים  בשיר  אומר  הכתוב 
"יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני 
את מראיך השמיעני את קולך, כי קולך ערב 
ומראיך נאוה". וכך דרשו רז"ל במדרש רבה 

)פ"ב, לה(, הובאו דבריהם ברש"י:
שיצאו  בשעה  ישמעאל,  רבי  דבי  "תני 
ליונה  דומין,  היו  למה  ממצרים  ישראל 
הסלע  לנקיק  ונכנסה  הנץ  מפני  שברחה 
ומצאה שם נחש מקנן. לפנים לא היתה יכולה 
להיכנס, שעדיין הנחש מקנן, תחזור לאחורה 
לא תהי יכולה שהנץ עומד בחוץ, מה עשתה 
ומטפחת באגפיה,  צווחת  -  התחילה  היונה 
ויצילה.  ויבא  השובך  בעל  לה  שישמע  כדי 
כך היו ישראל דומים על הים. לירד לים לא 
היו יכולין, שעדיין לא נקרע להם הים, לחזור 
לאחוריהם לא היו יכולין שכבר פרעה הקריב, 
מה עשו וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל 

ה', מיד )שמות יד, ל( ויושע ה' ביום ההוא".
ישראל  בני  של  מצבם  היה  קשה  כה 
ביציאתם ממצרים ובעומדם על הים, כאותה 
יונה הבורחת ונסה על נפשה, בין הנץ לנחש 
לקרוא  הוא  לה  שיש  וכל  לטרפה,  הרוצים 

ולזעוק לבעל השובך שיצילנה. 
בין  פחד,  ואחוזי  רדופים  חשו...  כך 
הפטיש לסדן, בין מצרים לבין הים, עד כדי 
כך שביאושם פנו למשה ואמרו "המבלי אין 
במדבר, מה  למות  לקחתנו  במצרים  קברים 
זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים", הכלום 
של  ללועו  להיכנס  בכדי  הנץ  מפני  ברחנו 

זעקתם  את  הקב"ה  בשמוע  ומיד  הנחש? 
ותפילתם, מיד "ויושע ה' ביום ההוא".

מתאוה הקב"ה
לתפילתם של ישראל 

עוד דרשו רבותינו שם: 
דכפר  חמא  רבי  בשם  יהודה  "רבי 
יחידה  בת  לו  שהיתה  למלך  משל  תחומין, 
עשה,  מה  שיחתה,  לשמוע  מתאוה  והיה 
הוציא כרוז ואמר "כל עמא יפקון לקמפון", 
לה  ונפלו  לעבדיו  רמז  עשה,  מה  כשיצאו 
"אבא,  צווחת  והתחילה  בליסטין  פתאום 
אבא, הצילני!" אמר לה אילו לא עשיתי לך 
הצילני.  אבא  ואומרת  צווחת  היית  לא  כך, 
המצריים  היו  במצרים,  ישראל  כשהיו  כך 
ותולין  צועקין  והתחילו  אותם  משעבדין 
עיניהם להקדוש ברוך הוא, הדא הוא דכתיב 
)שם, ב( "ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך 
מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו 
וגו'", מיד וישמע אלוקים את נאקתם, שמע 
הקב"ה לתפלתן והוציאן ביד חזקה ובזרוע 
מתאוה  הוא  ברוך  הקדוש  והיה  נטויה. 
לשמוע קולן ולא היו רוצין, מה עשה הקב"ה 
חיזק לבו של פרעה ורדף אחריהם הדא הוא 
דכתיב )שם, יד( ויחזק ה' את לב פרעה מלך 
מצרים וירדוף וגו'. וכתיב ופרעה הקריב מהו 
כיון  הקריב, שהקריב את ישראל לתשובה. 
שראו אותם תלו עיניהם להקדוש ברוך הוא 
ויצעקו לפניו, שנאמר וישאו בני ישראל את 
וייראו  נוסע אחריהם  עיניהם והנה מצרים 
כאותה  ה',  אל  ישראל  בני  ויצעקו  מאד 

צעקה שצעקו במצרים, כיון ששמע הקב"ה 
לא  כן,  לכם  שעשיתי  אילולי  להם:  אמר 
אמר  שעה  אותה  על  קולכם.  את  שמעתי 
הקול  את  השמיעני  הסלע,  בחגוי  יונתי   -
שמעתי  שכבר  קולך,  אלא  כאן  כתיב  אין 
במצרים. וכשצעקו בני ישראל לפני הקדוש 

ברוך הוא, מיד ויושע ה' ביום ההוא".
כה נתאוה הקב"ה לתפילתם של ישראל 
במצרים, עד שבכדי לשמעה זימן להם נסיון 
קריעתו.  לפני  סוף,  ים  על  בעומדם  שכזה, 
שאהבה  את  ובקש  הקב"ה  עמד  כביכול 
נפשו, "השמיעיני את קולך", את אותו קול 
ישראל,  בני  כשהתפללו  ומיד  עלי,  האהוב 
נענו  מיוחד  קול  אותו  את  כשהשמיעו 

– "ויושע ה' ביום ההוא". 

הללו  המדרש  דברי  על  תמה  כבר  והנה 
הגאון רבי אהרן  יפה'ן זצ"ל, הובאו דבריו 
הכיצד  הלבנון',  'ארזי  פסח  של  בהגדה 
יתכן לומר כן, וכי תפילתם של בני ישראל 
לתפילתם  היתה  דומה  הים  על  בעומדם 

במצרים, הזהו אותו הקול? 
בשעה  זה  היה  במצרים  כשזעקו  הלא 
שתוקף השעבוד היה על צווארם, וכדאיתא 
רוח  מקוצר  משה  את  שמעו  "ולא  שם 
מלאה  מצרים  כשכל  קשה",  ומעבודה 
והם ערומים מן המצוות  מעבודת אלילים, 

ושקועים במ"ט שערי טומאה. 
ואילו עתה, עומדים על הים, אחר שראו 
רז"ל  וכדדרשו  המכות,  בעשר  ה'  יד  את 
שזכו  אחר  שכינה",  גילוי  זה  גדול  "ומורא 
למצוות כ"משכו וקחו לכם" של קרבן פסח 
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בימים אלו, כאשר כלל ישראל נמצא 

בתקופה בה המתירנות חודרת לכל 

בית והתרבות המערבית הקלוקלת 

הורסת אוכלת ומאכלת כל חלקה 

בכרם  ציפורניה  שולחת  טובה, 

ישראל, וכמעט אין משפחה אשר 

אין בה חלל. רואים אנו כי כל דברי 

חז"ל אודות עת זאת, 'עת דודים', 

התקיימו  דמשיחא,  עקבתא  ימי 

חוצפא  דמשיחא,  "בעקבתא   -

ואין  למינות  יסגא... מלכות תהפך 

לזנות...  יהפך  ועד  בית  תוכחת, 

חוכמת סופרים תסרח ויראי חטא 

ימאסו והאמת תהא נעדרת. נערים 

פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני 

נערים... פני הדור כפני הכלב, הבן 

אינו מתבייש מאביו וכו' וכו'", אכן 

תחזית מדוייקת שחזו רבותינו ז"ל 

לפני מאות בשנים. 

ואמנם תקוה אחת השאירו הם לנו 

באומרם "ועל מה יש לנו להישען, 

להתחזק  שבשמים"!  אבינו  על 

על  ולהישען  ובטחון  באמונה 

הבורא ית' כי לא יטוש עמו ונחלתו 

לא יעזוב.

שאין  הרי  חפצת,  בחיזוק  ואם 

יותר  ובטחון,  באמונה  חיזוק  לך 

מאשר על ידי שיחתו של מורינו 

חנניה  דוד  רבי  הגה"צ  ורבינו 

פינטו שליט"א, אשר נשא בשנה 

שעברה, בחודש ניסן, דברים אלו, 

שליט"א  מו"ר  של  מפיו  נמסרו 

כואב  מלב  הישיבה,  עמודי  ביני 

צרת  על  מורתח  לב  ואוהב, 

עמו, הרי הם כמים לנפש עיפה, 

עבודתו  את  ומאירים  מעוררים 

בו  זה,  בחודש  ישראל  איש  של 

נגאלו ובו עתידים להיגאל.

דברות קודש
מורנו ורבנו הגה"צ

רבי דוד חנניה פינטו שליט"א

"זו היתה הפעם 
הראשונה בה 
הרגשתי מהי 

תפילה מעומק 
הלב, מהי תפילה 

ומהי תשובה. כי עם 
כל ימי הכיפורים 

שעברתי בימי חיי, 
מעולם איני זוכר 
שהיה לי יום של 

תפלה מעומק הלב 
ותשובה טהורה 
כאותם רגעים".
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עד כאן הביא הכלי יקר לביאור מהרי"א, 
וכעת החל לבאר זאת בפרטות על כל מכה 
אף  על  נביאם  הדברים  ולחשיבות  ומכה, 

אריכותם: 
דבריו,  על  ביאור  להוסיף  אני  "ואומר 
ג'  כי  אחד,  סוג  תחת  מכות  ג'  כל  להכניס 
מכות ראשונים באו לאמת מציאת השי"ת, 
לפי שהמצרים אמרו שהיאור הוא אלהיהם 
שפטים  ה'  עשה  ע"כ  מלבדו,  עוד  אין 
באלהיהם להורות שיש גבוה מעל כל גבוה, 
וכו'. ע"כ נאמר במכת היאור בזאת תדע כי 
אני ה' וגו'. ובענין הצפרדעים ששרץ היאור, 
הורה שגם היאור ישרוץ דברים המאמתים 
מציאות השי"ת, כי פרעה היה מחלל השם 
ואמר לא ידעתי את ה'. ע"כ הודיע היאור כי 
ראוי לקדש השם, כי הצפרדעים קדשו השם 
אלקים  אצבע  נאמר  ובכנים  וכו'.  ברבים, 
הודו  החרטומים  גם  זו  שבמכה  הרי  הוא. 
והמליכו שמו ית', לומר שמכה זו ממנו ית' 

והודאת בעל דין כמאה עדים דמי.  
"ובסדר עד"ש נרמז כי הוא יתברך משגיח 
מלב  להוציא  האישים,  פרטי  בכל  למטה 
על  אם  כי  משגיח  הקב"ה  שאין  האומרים 
כללות המין ולא בפרטות על כל דרכי איש, 
אין  כי  בערבוביא  נכנס  הכל  דבריהם  ולפי 
אלוקים  עובד  ובין  לחברו  איש  בין  הבדל 
הערוב  עליהם  בא  ע"כ  עבדו,  לא  לאשר 
את  ההוא  ביום  והפלתי  וכתיב  בערבוביא, 
ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות 
בין  וזה מופת חותך שיש הבדל  שם ערוב. 
צדיק לרשע ושהקב"ה משגיח על כל פרטי 
האישים, לכך נאמר שם למען תדע כי אני 
ה' בקרב הארץ, לומר שהשגחתי הפרטית גם 
בתחתונים. וכן במכת הדבר כתיב והפלה ה' 
בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים. והיינו 
בשחין  וכן  הפרטית.  יתברך  השגחתו  מצד 
שהיה האבק פורח בכל ארץ מצרים, ואעפ"כ 
הבדיל בין ישראל למצרים, לפיכך לא יכלו 
שלא  ר"ל  משה,  לפני  לעמוד  החרטומים 
משה  עם  להם  שהיה  בויכוח  לעמוד  יכלו 
חוץ  סיבה  נתנו  מכה  לכל  כי  השחין,  מפני 
לזו שלא יכלו לתת סיבה, כי כל המכות באו 
בפעם אחת על כל מצרים והחרטומים היו 

תחילה  בא  השחין  מכת  אבל  המכה,  בכלל 
על החרטומים ואח"כ על כל מצרים, שנאמר 
מצרים.  ובכל  בחרטומים  השחין  היה  כי 
משה  טען  כי  בויכוח,  לעמוד  יכלו  לא  ע"כ 
עליהם שחטאם גרם להם שלקו תחילה, לפי 
שעד הנה גרמו החרטומים קישוי לב פרעה 

בלהטיהם וכזביהם. 
בסדר באח"ב פירש מהרי"א שבאו לאמת 
שתי  טען  שפרעה  נראה  ולי  הש"י.  יכולת 
רשויות הם, ע"כ נאמר במכה ראשונה של 
בכל  כמוני  אין  כי  תדע  למען  באח"ב  סדר 
הארץ. רוצה לומר אין עוד מלבדו ית' איזו 
רשות אחר, וכו'. ע"כ נאמר בברד אשר לא 
היה כמוהו, וכן בארבה נאמר לפניו לא היה 
כי אין  זה מופת למאמר  וכל  ארבה כמוהו, 
בכורים  מכת  שכן  וכל  הארץ.  בכל  כמוני 
לכל  בכור  טלה  מזל  להכנעת  סימן  שהוא 
פירוש  מן  יותר  מחוור  זה  ודבר  המזלות, 
מהרי"א, ולשון הכתוב מוכיח האומר כי אין 

כמוני". עד כאן דברי הכלי יקר. 
הרי לנו מעתה, כי כנגד ג' כתות של כפירה 
דבר הקב"ה בעשר המכות שעשה במצרים. 
דזהו הנזכר מדרשת  לומר הרי  ואם תמצא 
רז"ל "ובמורא גדול – זהו גילוי שכינה", כי 
בעשרת המכות נגלתה לעין כל השגחתו ית' 
ושכינתו הקדושה השורה בעולם ומשגיחה 

על כלל ישראל באותות ובמופתים. 

הכל בשביל ישראל

היה  המכות  דענין  דחזינן  אחר  ומעתה, 
להחדיר את האמונה, אפשר ונוסיף מדוכה 
נוספת בביאור הענין, שלב על שלב, אריח 
לא  מצרים  דמכות  דאפשר  לבנה,  גבי  על 
באו אלא בשביל לעורר את ישראל, שיעשו 
אשר  את  "זכור  נצטווינו  גם  ולכך  תשובה, 
את  לזכור  נצטווינו  במצרים",  התעללתי 
לזכור את  ענינם,  ואת  המכות, את צורתם 
להוציא  והבל,  תוהו  מצרים  אלוהי  היות 
ולשרש מלבנו אמונה בכוח אחר לבד מכוחו 

של הבורא יתברך. 
כי כנזכר גם בני ישראל בשבתם במצרים, 
על אף ששמרו על שמם לשונם ומלבושם, 

במסירות נפש, וכמצוות מילה – "ואומר לך 
בדמיך חיי". וביותר, אחר שבעצם היום הזה 
יצאו ביד רמה ממצרים, מבית עבדים, "וה' 
אותה  בעיניך  הקלה  יומם".  לפניהם  הולך 
אמונה תמימה לה זכו טרם עומדם על הים. 
ולמתבונן הוא קשה בתרתי, ראשית, במה 
במצרים,  שזעקו  זעקה'  'קול  אותו  נעלה 
בידיהם,  עודנה  זרה  שהעבודה  בשעה 
כך  אחר  מה  זמן  השרת  מלאכי  וכדאמרו 
עבודה  עובדי  "הללו  ממצרים,  בצאתם 
כך  כדי  עד  זרה".  עבודה  עובדי  והללו  זרה 

שמתאוה אליו הקב"ה ביציאתם ממצרים. 
עוד יש להבין, כיצד שייך לומר שבעומדם 
על הים נתאווה הקב"ה לאותו הקול וכי לא 
מרומם  חדש  קול  הים  על  מהם  הוא  דרש 
שנתאווה  לומר  שייך  הכיצד  יותר,  ונעלה 
קולך".  את  ל"השמיעני  הקול  לאותו  הוא 
ואמנם יעויין שם מה שתרץ הוא זצ"ל. אכן 
כך היא דרכה של תורה, ששבעים פנים לה, 

וחשבתי לבאר זאת באופן אחר. 

עשרת המכות – על שום מה?

ובהקדם נתבונן קמעא בענין נוסף הקשור 
את  הקב"ה  הכה  כידוע  מצרים.  ליציאת 
מצרים, בעשר מכות, ולכאורה מדוע הוצרך 
להכותם עשר מכות ורק לאחר מכן הושיע 
אחת  במכה  היה  די  לא  מדוע  ישראל.  את 

חזקה ונמרצת? 
וביותר שהרי עוד מתחילת המכות העיד 
ולא  פרעה  לב  חיזק הקב"ה את  כי  הכתוב, 
שמע אל משה ואהרון, הרי שענין מיוחד היה 
בעשיית המכות הללו לעיני כל ארץ מצרים 

קבל עם ועולם. אך מה ענינו ומהי סיבתו?
ואכן המתבונן בכתובים יראה סוד ענינו 

של דבר, כי בפתיחה למכת דם אומר הקב"ה 
למשה )שמות ז, טז-יז( "ואמרת אליו ה' אלוקי 
עמי  את  לאמר שלח  אליך  העברים שלחני 
ויעבדני במדבר. והנה לא שמעת עד כה. כה 
אמר ה' בזאת תדע כי אני ה'", וכן בהמשך 
לפני מכת ערוב )ח, יח( נאמר "למען תדע כי 
אני ה' בקרב הארץ". וכן במכת ברד, עי"ש. 
הרי שענין מיוחד היה במכות, לבד מהענשת 
את  בעולם  להשריש  והוא  מצרים,  אנשי 

האמונה בא-ל אחד - בבורא יתברך.

דצ"ך עד"ש באח"ב –
סודו של דבר 

וכבר עמד על כך הכלי יקר )ז, יז(, דזהו מה 
דצ"ך  סימנים  בהם  נותן  היה  יהודה  שרבי 

עד"ש באח"ב, וכה הם דבריו:
"כה אמר ה' בזאת תדע כי אני ה' - לשון 
זה נאמר במכה ראשונה של סדר דצ"ך, וכן 
במכה ראשונה של סדר עד"ש נאמר 'למען 
במכה  וכן  הארץ'  בקרב  ה'  אני  כי  תדע 
ראשונה של סדר באח"ב נאמר 'בעבור תדע 
כי אין כמוני בכל הארץ'. גם מהרי"א נתעורר 
על זה ופירש שפרעה היה חולק על ג' דברים. 
בה'  כחש  כי  השי"ת,  מציאת  הוא  האחד 
ויאמר לא הוא )ירמיה ה, יב( ולא ידעתי את ה' 
)שמות ה, ב( על כן נאמר במכה ראשונה בזאת 

לומר  חולק  שהיה  השניה,  ה'.  אני  כי  תדע 
מ"מ  בנמצא,  אלוה  שיש  לומר  תמצא  אם 
אינו משגיח בשפלים, על זה נאמר כי אני ה' 
בקרב הארץ. השלישית הוא, שהיה חולק על 
יכולת הש"י לומר שאינו יכול לשנות הטבע 
כי אין כמוני בכל הארץ,  זה אמר  כלל, על 

כלומר יכול לפעול כחפצו".  

למ"ט שערי טומאה הגיעו, במצב שמלאכי 
השרת אמרו "הללו עובדי עבודה זרה והללו 
עובדי עבודה זרה", ולפיכך, ללמדם לחזקם 
ולאמצם, הוצרך הקב"ה להכות ולבזות את 
האמונה  את  מלבם  להוציא  מצרים,  אלוהי 
הפסילים  בכוחי  שהשתרשה  הקלוקלת 
האלוקים  הוא  ה'  "כי  להורות  והאלילים. 
בשמים ממעל אין עוד", ולפיכך הכה ביאור, 
השה  את  לקחת  וציוום  בבכורים,  הכה 

בדווקא, שכל אלו היו אלילי מצרים. 
אמור מעתה, כי המכות כולם, נועדו בכדי 
ללמד לעם ישראל מוסר, להורות להם את 
חשבון,  בואו  להם  להורות  הראויה,  הדרך 
הוא  מי  עולם,  של  חשבונו  נחשב  בואו 

מנהיגו ומי הוא שליטו. 
את  בראותם  ישראל  בני  ועוד,  זאת 
וביודעם  המצריים,  על  הבאים  העונשים 
הקשה,  הרוחני  ומצבם  ערכם  מך  והכירם 
לבא  ראויה  הייתה  עליהם  גם  כי  הבינו 
אותה המכה, כי מה נשתנו אלו מאלו הללו 
והללו עובדי עבודה זרה, אלא שחסדו גמל 
שם  המרובים  ברחמיו  שהקב"ה  עליהם, 
בזכות  וגאלם  למצרים  ישראל  בין  פדות 
לקבל.  הם  שעתידים  הקדושה  התורה 
וידיעה זו גרמה להם לאהבתו יתברך ולרצון 

כן ואמיתי לשוב בתשובה.
האותות  המכות  תוקף  כל  כי  נמצא 
ראשי  על  זעם  בחמת  שניתכו  והמופתים 
המצרים, היה בכדי שבני ישראל יבינו וידעו 
שיבינו  בכל,  המושל  והוא  המלוכה  לה'  כי 
פעם  בלבבם,  זאת  ידיעה  ויחדירו  וידעו 
אחר פעם, שעליהם לשוב בתשובה שלמה, 
ושאין להם על מי להישען אלא על אביהם 
שבשמים אשר בידו להכות לכל אשר יחפוץ 
כי  ושידעו  ישועה  ולתת  לרפאות  ובידו 

בנים  והארץ,  השמים  אלוקי  לה'  הם  בנים 
אהובים, כאותה בת מלך שמתאווה הקב"ה 

לשמוע קולה ולהיות בעזרתה. 

"ויקם מלך חדש" -
תחילת הגאולה

במצרים  בהיותם  ישראל  בני  על  והנה 
מן  ישראל  בני  "ויאנחו  כג(  ב,  )שמות  נאמר 
העבודה ותעל שוועתם אל האלוקים ויזעקו 
נאנחו  העבודה  מעול  ה'".  אל  ישראל  בני 
וזעקתם  וצעקתם  השיעבוד,  מקושי  הם, 
ובכו מקירות ליבם  זעקו  יצאה,  מלב טהור 
מי  להם  שאין  ברורה  מידיעה  הקב"ה,  אל 
הקב"ה  אלא  יושיעם,  ממצוקותיהם  אשר 
מלך  ש"ויקם  אחר  רק  שנאנחו  וזהו  לבדו, 
חדש על מצרים", כי עד עתה תלו עיניהם 
שכשימות המלך הלזה יגיע אחריו מלך חדש 
טוב והגון יותר, אך כשראו כי כלתה אליהם 
הרעה, הבינו כי הרבה שלוחים יש למקום, 
נמצא בכיים וזעקתם מלב טהור יצאה ללא 

שום פניות כלל ועיקר. 
וזהו שאמר המדרש הנזכר בריש דברינו: "כך 
כשהיו ישראל במצרים, היו המצריים משעבדין 
עיניהם  ותולין  צועקין  והתחילו  אותם 
ב(  )שם,  דכתיב  הוא  הדא  הוא,  ברוך  להקדוש 
מצרים  מלך  וימת  ההם  הרבים  בימים  "ויהי 
וגו'",  ויזעקו  העבודה  מן  ישראל  בני  ויאנחו 
מיד וישמע אלוקים את נאקתם, שמע הקב"ה 
נטויה".  ובזרוע  חזקה  ביד  והוציאן  לתפלתן 
הפסוק  לתחילת  המדרש  נקט  סתם  לא 
מלך  וימת  ההם  הרבים  בימים  ד"ויהי 
מצרים", כי דווקא אחר מיתתו, דווקא אחר 
שהיאוש פעפע בקרבם, בראותם כי אין להם 
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אליהם  כלתה  כי  בראותם  להישען,  מי  על 
הרעה אף מהמלך החדש המושל על מצרים, 
מבטוח  בה'  לחסות  "טוב  כי  הבינו  אז  או 

בנדיבים", ואז "ויזעקו". 
בא  שלא  רק  לא  רב,  כי  בחסדו  והקב"ה 
בטרוניה עמם על כך שעד עתה שמו מבטחם 
בבשר ודם, ברהבים ושטי כזב, אלא אדרבה מיד 
נענה להם, מיד "וישמע אלוקים את נאקתם". 
יש  וישנה תפילה.  ישנה תפלה  כי אמנם 
והאדם מתפלל אל בוראו ומפנה את בקשתו 
בטחונו  אין  ליבו  בתוך  באמת  אבל  אליו, 
גמור בה', בתוכו פנימה ליבו בל עמו, כמצוות 
בלא  תפילתו,  את  מתפלל  מלומדה  אנשים 

להאמין ח"ו כי משהו ישתנה בזכותה. 
מלב  לבו,  מעמקי  נובעת  שתפילתו  ויש 
כי רק הבורא  ונדכה, מידיעה ברורה  נשבר 
יכול להועיל לו, האחד הזה תפילתו נובעת 
מלב טהור, משליך הוא על ה' יהבו בידיעה 

והכרה ברורה כי הכל בידיו. 
הוא אשר אמרנו, יש תפילה ויש תפילה, 
התפילה,  אחר  ניכרים  הם  וההבדלים? 
תפילתו  סיום  עם  מיד  שהראשון  בעוד  כי 
עצות  לטכס  מתחיל  לכן(  קודם  עוד  )ולפעמים 

להשתדלויות שונות ומשונות, הרי שמשנהו, 
חוזר  תפילתו  תום  עם  השני,  המתפלל 

לשלוות רוחו בידיעה כי הכל בידי שמים. 
בשם  הראשון  של  לתפילתו  גם  כי  ואם 
הם,  רצויות  התפילות  ושתי  יקרא,  תפילה 
בעוד  כי  ועיקר,  כלל  דומות  שאינן  הרי 
שהתפילה הראשונה, אמנם תפילה היא, אך 
ללא לב, ללא אמונה ובטחון. הרי שהמתפלל 

השני, היודע וחש כי הקב"ה אין עוד מלבדו, 
כשהוא  בו,  אלא  תלויה  אינה  ישועתו  וכל 
ליבו מתוך  נובעת מקירות  מתפלל תפילתו 

לב טהור ואמיתי. 

דהנה  המדרש,  לדברי  נשוב  ועתה 
של  תפילתם  היתה  כך  שני  מתפלל  כאותו 
הם  חשו  כך  במצרים,  בהיותם  ישראל  בני 
והגלות  באותה שעה כשכל תוקף השעבוד 

היה מנת חלקם. 
המיוחדת  המעלה  דזוהי  נראה  ומעתה 
הקב"ה  נתאוה  ולכך  במצרים  תפילתם  של 
את  "השמיעיני  ישראל  לכנסת  באומרו 
שכזו  טהורה  לתפילה  זה,  לקול  כי  קולך", 
שומעים  שבקולה  תפילה  הקב"ה,  התגעגע 
ולפיכך  והבטחון.  האמונה  את  הרגש,  את 
עתה  גם  כן  כי  אמנם  ישראל  לבני  אמר 
מתפללים אתם אלי וזועקים, אבל אין זאת 
בהיותכם  אלי  שהתפללתם  תפילה  כאותה 

בתוך מצרים, תחת תוקף השעבוד. 
קול  לאותו  מתגעגע,  אני  שכזו  לתפילה 
ערב הפורץ ממעמקי הלב והנשמה, החובק 
לשמוע.  אני  רוצה  זאת  את  בטן,  חדרי  כל 
שירדוף  פרעה  את  הקב"ה  שלח  ולפיכך 
האמור  כמשל  הים,  על  בהיותם  אחריהם 
בדברי רז"ל הנ"ל, כי במעשה זה, בעומדם בין 
הפטיש לסדן, בין מצרים לבין הים, החזירם 
הקב"ה לבני ישראל שוב למצבם הקודם בו 
טהורה  זעקה  כשזעקו  אז  או  במצרים.  היו 
מיד  ערב,  קול  כאותו  זעקה שלימה  ונקיה, 

עמד לעזרתם וקרע להם את הים.

ויש להוסיף עוד ביתר ביאור, אמנם פשוט 
מעלתם  היתה  הים  על  שבעומדם  וברור 
מצוות,  כמה  הם  קיימו  יותר,  גדולה  מעלה 
יצאו ממ"ט שערי טומאה, אכן לכל זה לא 
אדרבה,  תפילתם,  לעוצמת  שייכות  היה 
בזעקתם  שהתפללו  הראשונה  התפילה 
יותר, באשר  בארץ מצרים, היתה מושלמת 
כשנשאוה ידעו כי אין להם על מי להישען, 
ידעו שלא מגיע להם דבר, באשר הללו והללו 
עובדי עבודה זרה, וכעת בעומדם על הים, 
אפשר נדמה היה להם כי מגיע להם, שהרי 
נפשם על  נפש בלקיחת השה, מסרו  מסרו 
המשקוף  על  הדם  מריחת  ועל  מילה  ברית 
את  אכן  ועוד,  ועוד  בראשונים  כמבואר 
אותה תחושה שהיתה בתפילתם הראשונה, 
מחסדו  הכל  אלא  מגיע,  כזה  דבר  שאין 
בהשתפכות  שכזו  ולתפילה  אבדו.  יתברך, 
רק  אכן  יתברך.  הבורא  חיכה  והנפש,  הלב 
בסוסים  אליהם,  מצרים  חיל  כשהתקרב 
אז  רק  גדול,  רעש  בקול  שלופים,  ורמחים 
כשהגיעו ליאוש באומרם "המבלי אין קברים 
במצרים", התחדשה בהם אותה תחושה של 

"אין עוד מלבדו". 
מכל  החכם  משל,  בדרך  שאמר,  וזהו 
המדרגה,  בסתר  הסלע,  בחגוי  "יונתי  אדם 
קולך,  את  השמיעני  מראיך  את  הראיני 
יונה  כאותה  נאוה".  ומראיך  ערב  קולך  כי 
דדוקא  הסלע,  בחגוי  ומסתתרת  הנמצאת 
ונמוכה,  מושפלת  המדרגה,  בסתר  בהיותה 
בלא דואג, בלא תקוה, דוקא אז קולה ערב. 

וכמשנ"ת.

זמני ההתקרבות וההתרחקות

לכל אדם ואדם ישנם זמנים שבהם הוא 
חש קרוב לבורא עולם וזמנים שחש הוא - 
לצערו, ההפך, כאסתר שזעקה מקירות לבה 
"א-לי א-לי למה עזבתני", לכל אחד יש את 
העליות והירידות, ימי האהבה והשנאה כפי 

שקראום רבותינו. 
בעצמו,  ואחד  אחד  כל  יתבונן  אם  אכן 
היתה  תמיד  החושך  במעמקי  גם  כי  יראה 
קרן אור שעזרה לו להתאושש, תמיד שלח 
לו הקב"ה חיוך כלשהו בו הראהו כמה אוהב 
כי  מזה,  ויותר  ממש.  יחיד  כבן  אותו,  הוא 
כי  האורה,  נבעה  עצמו  מהחושך  פעמים 
אין  כי  לחוש  לאדם  לו  גרם  עצמו  החושך 
לו על מי להישען רק על אביו שבשמים. כי 
באותה השעה ידע וחש בבירור שאין לו אל 
מי לפנות רק לאביו שבשמים, חש הוא קרוב 
לבוראו כבן אצל אביו. או אז נבעה תפילתו 

ממקור טהור מתוך מעמקי הלב. 

"השמיעיני את קולך"

של  כזה,  מצב  כי  לדעת  אנו  וצריכים 
את  ה"השמיעיני  זהו  זה,  מופלא  הרגש 
ואדם  אדם  מכל  כי  שלנו,  המיוחד  קולך", 

רוצה הקב"ה את קולו הוא.
כשהייתה  מקדם,  ימים  זכורני  אני,  ואף 
ניתוח.  ועברה  וחצי  שנה  בגיל  שתחי'  בתי 
הפכו  שפניה  לפתע  ראינו  הניתוח  למחרת 
זאת  בראותנו  היכר.  לבלי  השתנו  רעים, 
החולים,  בית  אותו  אל  מיד  אותה  הבהלנו 
בדחיפות  התקשרו  כן  בראותם  הרופאים 
דבריהם  את  כששמע  והלה  המנתח  לרופא 
והגיע  ממיטתו,  הלילה  באמצע  רץ  אץ 
דחוף,  כך  כל  היה  המצב  הבזק.  במהירות 
כל  את  לעשות  הספיקו  לא  שאפילו  עד 
ההורים,  חתימות  של  הרגילה  הפרוצדורה 
ובתי שתחי' הובהלה מידית לחדר הניתוח, 

כפסע היה בינה ובין המוות. 
שתחי'  ואשתי  אני  נדבר.  ומה  נאמר  מה 
הרופאים  דברי  את  ושמענו  בחוץ  המתנו 
ידענו  קשה,  ילדתנו  של  האומרים שמצבה 
בבירור כי אין לנו לסמוך על אף בן אנוש, גם 
לא על הרופא המומחה ביותר – שהרי הוא 
כבר ניסה פעם אחת ונכשל, אלא אך ורק על 

אבינו שבשמים. 
עם הרגש זה עמדנו להתפלל, פנינו לבורא 
ממעמקי  היוצאת  ותחינה  בתפילה  עולם 
הלב, תפילה זכה וטהורה, בהשתפכות הנפש 
ובדמעות, "א-ל נא רפא נא לה" כך בקשנו, 
וירפא את בתנו. כמובן שגם  שירחם עלינו 
נשגבים  עניינים  בכמה  קבלות  קיבלנו 

להתחזק בהם. וב"ה כן היה... 
הפעם  היתה  זו  כי  לכם,  דעו  וזאת 
מעומק  תפילה  מהי  הרגשתי  בה  הראשונה 
כל  עם  כי  תשובה.  ומהי  תפילה  מהי  הלב, 
מעולם  חיי,  בימי  שעברתי  הכיפורים  ימי 
מעומק  תפלה  של  יום  לי  שהיה  זוכר  איני 

הלב ותשובה טהורה כאותם רגעים. 
חייו  בקורות  אחד  כל  בכך,  נתבונן  ואם 
זהו  הבורא,  חפץ  בו  הקול  שזהו  הרי  הוא, 
כל  של  הפרטי  קולך"  את  ה"השמיעיני 
אחד, לא רק קולם של בני ישראל בהיותם 
ואחד.  אחד  כל  של  קולו  אלא  במצרים, 
מיוחדים של  רגעים  ישנם  ואחד  אחד  לכל 
תפילה  של  רגעים  חייו,  בימי  התעוררות 
ותשובה, ואבינו אב הרחמן המרחם עלינו, 
עומד ומחכה כי ישובו הם, עומד ומתגעגע 
ולהרגשים  לקבלות  ולתחושות,  לקולות 

שהיו ואינם. 
בתוככי  כבר  שבויים  אנו  אנו...?  אך 
ושוכחים  שבויים  היומיום,  בקשיי  ההרגל, 
היות  בעוכרנו,  עומדת  ההרגל  חלאת  מכך, 
הרי  ולהיענות,  לבקש  אנו  ומתרגלים 
שתפילתנו הופכת לתפילה מן השפה ולחוץ, 
שגרת  מתוך  אנו  אומרים  הבקשות  את 
כמצוות  שפתיים,  מס  כמשלמים  הלשון, 
אנשים מלומדה ולא מתוך תחושה והרגשה 

פנימית ואמיתית. 
כך שוקעים אנו במצולות ההרגל עד... עד 
צרה  ידי  על  אותנו שוב...  שהקב"ה מעורר 
אז  י-ה"  קראתי  המצר  "מן  ואז  ניסיון,  או 

קול  אותו  קול שנשכח,  את  אנו  משמיעים 
של "אין עוד מלבדו".  

הים,  על  בעומדם  ישראל  כבני  ממש 
קשה  מצב  לאותו  להחזירם  הקב"ה  שבקש 
בו היו בזמן השעבוד ונתן בלב פרעה לרדוף 
היתה  אחת  כשמטרתו  הים,  עד  אחריהם 
לעוררם שיחזרו לזעוק שוב את אותה זעקה 
זך  קול  אותו  את  להשמיע  ואמיתית,  כנה 
לקול  הקב"ה  ומתאווה  מתגעגע  כי  וטהור. 

זעקה זו. כך אנו במצבנו...

עצה טובה להינצל מכל פגע

שעל  הרי  הדברים,  כנים  אם  ומעתה, 
אף שאין איש יודע חשבונות שמים, הדרך 
להימנע מצרות רבות הבאות עלינו לעוררנו, 
מייסורים  ומשונות,  שונות  ממחלות 
היא  כולם  מטרת  אשר  רבים,  וחלאיים 
להוציאנו מההרגל ולגרום לנו להשמיע את 
קולנו, אחת היא – להשמיע את קולנו כבר 
עתה, להחדיר בקרבנו את הידיעה הלזו, כי 
"אין עוד מלבדו", כי "אפס זולתו". להתפלל 
מתוך  ולא  התבוננות  מתוך  בהתעוררות, 
הרגל, מתוך הכרה כי עומדים אנו לפני מלך 
כל  נפש  בידו  אשר  הקב"ה  המלכים  מלכי 
בכך,  נכיר  אם  חולים.  כל  הרופא  והוא  חי 
אם נדע להימנע מחלאת ההרגל הלזו, הרי 

שנוכל למנוע מצרות רבות להגיע עדינו.
הכה  תחזיתם  את  רז"ל  שסיימו  וזהו 
באומרם  דמשיחא  עקבתא  לימי  מדוייקת 
"ועל מה יש לנו להישען, על אבינו שבשמים". 
העומדים  הקשיים  את  אנו  רואים  אם  כי 
ויחידה,  אחת  לנו,  יש  אחת  דרך  בפנינו, 
והיא - להישען על בורא עולם, להחדיר את 

התחושה הזו בקרבנו ובתפילתנו.   

תפילה על הכלל –
"כל ישראל ערבים"

נרמז  דעוד  אזכרנו,  זכור  בו  דברי  ומידי 
והוא  לתפילה,  נוסף  תנאי  זה,  בפסוק 
שתפילתו של אדם צריכה שתהיה לא עליו 
לבדו אלא על הכלל כולו, שיצרף בתפילתו 

גם תפילה על חבירו. 
וזהו שנקט הכתוב לשון "כי קולך ערב", ערב 

מלשון ערבות. שכל ישראל ערבין זה לזה. 
את  בתקנם  הגדולה,  כנסת  אנשי  ואכן 
רבים,  בלשון  הכל  כתבו  העמידה,  תפילת 
כמתפלל על הכלל, אכן אינו דומה המתפלל 
לו, מאותו אשר חוזר על  על הכלל ואכפת 
ולבו בל  לשון התפילה, על האמור בסידור 
עמו וכל תפילתו על עצמו לבדו. הרי כי עצם 
ההתעורות, לא די בה בכוונת התפילה עליו 
לבדו, אלא זקוק הוא האדם להתעורר ולכוון 
לו  אז מובטח  או  כולו,  על הכלל  בתפילתו 
יעלו  ובאמת  יתן  ומי  תפילתו.  תתקבל  כי 
יבקעו  הוא,  ברוך  הבורא  לפני  תפילותינו 
ינון  בביאת  די  לצרותינו  ויאמר  רקיעים 

במהרה בימינו אמן.

אנו שבויים כבר בתוככי 
ההרגל, בקשיי היומיום, 
מכך,  ושוכחים  שבויים 
עומדת  ההרגל  חלאת 
בעוכרנו, היות ומתרגלים 
ולהיענות,  לבקש  אנו 
הופכת  שתפילתנו  הרי 
השפה  מן  לתפילה 
הבקשות  את  ולחוץ, 
אומרים אנו מתוך שגרת 
כמשלמים  הלשון, 
כמצוות  שפתיים,  מס 
ולא  מלומדה  אנשים 
והרגשה  תחושה  מתוך 

פנימית ואמיתית.
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מהות השמחה – מצה בהסבה
בהסבה,  לישב  אנו  מצווים  הפסח  בליל 
כבני חורין, לסעוד את לבנו בבשר ויין כבני 
המצה  את  שהאוכל  אלא  עוד  ולא  מלכים, 

בלא הסבה לא יצא ידי חובתו.
סתירה  נמצא  בדבר  נתבונן  אם  והנה 
הא   – עוני  לחם  הינה  המצה  וביה,  מיניה 
אנו  צריכים  עצמה  ואותה  עניא,  לחמא 

לאכול בהסבה, בצורה של מלכות.
והדבר אומר דרשני, אם באים אנו לזכור 
את העבדות של ישראל במצרים, את לחם 
הסבה  בלא  לאוכלו  אנו  צריכים  אז  העוני, 
בצורת עבדות. ואם באים אנו לסמל עתה 

את החירות אז למה לאכול מצה.
ואמנם בפשטות היה אפשר לומר, כי כל 
כוונתנו להורות כיצד יצאו אבותינו ממצרים, 
את  אכלו  עדיין  אבל  חורין  בני  היו  שכבר 

המצה. אך לכאורה מה עניינו לכאן.
ובכדי לבאר ענין זה, אפתח בסיפור קצר, 
לפני זמן מה נכנס אלי אדם לבקש ברכה, 
על שפתיו,  נסוך  חיוך  כי  ראיתי  בהיכנסו 

בתשובה  ונענתי  הגיע  מה  לשם  שאלתיו 
מעט מקורית - "באתי לקבל ברכה מהרב, 
אצלי".  בסדר  הכל  ה'  שברוך  למרות 
כשהתחלתי לשאול אותו מעט שאלות על 
גיליתי  ומשפחתו,  ביתו  בני  חיי  ועל  חייו 
מהרה שהרבה דברים בחייו אינם פועלים 
כמו שצריך, צרות מצרות שונות ומשונות, 
כי אצלו הכל  כיצד אומר הוא  התפלאתי, 
זאת  הרגשתי  את  אך  בסדר,  ה'  ברוך 
שמרתי בלבי, והמשכתי בשיחה. ב"ה מתוך 
ניסיוני במגע עם אנשים, למדתי לזהות בין 
האדם,  תחושת  את  המבטא  אמיתי  חיוך 
ומסתיר  מחביא  אשר  מזויף  חיוך  לבין 
וראה  האדם.  של  הפנימית  ההרגשה  את 
והעמיקה,  הלכה  שהשיחה  ככל  פלא,  זה 
למרות  אשר  מופלא,  אדם  לפני  גיליתי 
חייו,  במהלך  רבים  בקשיים  הוא  שנתקל 
על פניו תלוי חיוך רחב, כן ואמיתי, אשר 
שמח  אכן  זה  שאדם  עדים  כאלף  מעיד 

ומרוצה מחייו. 
או אז הבנתי דבר שאמרוהו כבר רבותינו 
אינה  האדם  של  השמחה  כי  המוסר,  בעלי 

שחסר  במה  אלא  לו,  שיש  במה  תלויה 
ולא  שבעולם  טוב  כל  לקבל  יכול  אדם  לו. 
להסתפק בו, כי על אף שיש לו מנה רוצה 
הוא מאתיים, וכן הלאה, עוד ועוד, כל אשר 
יכול  מאידך  ברם  אותו.  יספק  לא  לו  תתן 
לעמוד אדם שאין לו כמעט מאום, אך הוא 
אינו צריך עוד, מסתפק הוא בשלו, או כפי 

שהגדירוהו רז"ל – "שמח בחלקו".
חורין,  בן  ולחוש  מצה  לאכול  אדם  יכול 
מאידך  אך  מזה,  יותר  צריך  שאינו  מחמת 
ולחוש  מפוטמים  עגלים  לאכול  הוא  יכול 
בספר  אדם  מכל  החכם  אמר  וכבר  עבד. 
בה  ושלוה  חרבה  פת  "טוב   – א(  )יז,  משלי 

מבית מלא זבחי ריב". 
רצו  זאת  ואת  כאן.  גם  הוא  כן  וכמו 
מצה  אנו  אוכלים  ולכך  ללמדנו,  חז"ל 
גם  מצה,  ידי  על  גם  כי  לאמור  בהסבה, 
ע"י לחם עוני אפשר לחוש בני מלכים. כי 
התחושה הולכת אחרי ההרגשה הפנימית. 
ואדם המאמין ובוטח בבורא עולם, שהכל 
מידיו, אינו צריך יותר ממצה, כדי לחוש 

כבנו של מלך!

השלהבת  האמונה,  גחלת  שימור  תוך  זה, 
המופלאה הלזו העוברת מאב לבן מדור דור. 
זאת ועוד, חג זה הינו חג בו אנו כמאמינים 
עולם,  בורא  עם  מתחברים  מאמינים  בני 
מזיו  ונהנים  עמו  שוהים  אליו,  מתקרבים 

שכינתו.
דהנה אומר הכתוב )ויקרא כג, ו(: "ובחמשה 
עשר יום לחדש הזה חג המצות לה' שבעת 
הפסח  חג  כי  היינו  תאכלו".  מצות  ימים 

– לה' הוא, "חג המצות לה'"! 
ללמדך, שאף אם זכית וחש אתה על בשרך 
את יציאת מצרים, וכפי שאמרו חז"ל, בגמ' 
אדם  חייב  ודור  דור  "בכל  ב(:  )קטז,  פסחים 
לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים", 
לחרות,  מעבדות  כיוצא  אתה  חש  אם  אף 
ונראה לך שאתה חוגג את חג הפסח בעבור 
חירותך הפרטית, ידוע תדע כי אין הדבר כן 
אלא החג כולו – לה' הוא, שייך הוא לקב"ה. 
מבית  מצרים,  מארץ  והוציאך  שגאלך  הוא 
את  לחוג  עליך  ציווה  אשר  הוא  עבדים, 

חירותך!
נמצא אם כן, כי אין מטרת החג להודות 

ועולים  תפקידם,  את  הם  מסיימים  כאשר 
לשמי שמים, טעונים באותה שמחה שספגו 
יישותם  מעצם  אותה  הם  מפיצים  בארץ, 
על.  אל  אותה  ומעלים  העלונים,  בעולמות 
וממילא הם עצמם העדות לשמחה השרויה 
בעולם התחתון, והם בעצם מהותם מעלים 
ומביאים אותה לעולמות העליונים ועל ידי 

כך מתרבה השבח והתהילה להקב"ה.

חג האמונה – שורש ועץ
חג   – כל  בפי  נקרא  הפסח  חג  כידוע 
משום  דבר  של  הפשוט  טעמו  האמונה. 
היסודות  אחד  היא  מצרים  שיציאת 
בורא  הוכיח  מצרים  ביציאת  כי  לאמונתנו. 
עולם כי בנו בחר לעם, וכי הוא המנהיג את 
המשתמע  כל  על  פרטית,  בהשגחה  הבירה 

מכך. 
כולנו  דהלא  הענין,  בהבנת  להוסיף  ויש 
את  יודעים  כולנו  נבונים,  כולנו  חכמים, 
את  מילדותינו  עוד  שמענו  כולנו  התורה, 
יציאת מצרים, מדוע יש לנו לחזור  סיפורי 
על סיפורים הדברים הללו מידי שנה בשנה? 
כל  את  קראנו  מזמן  לא  זה  הלא  ובפרט 
מה  בשבתו,  שבת  מידי  הכנסת,  בבית  זה 

התווסף עתה? כלום יש מה לחדש?
ננסה  אם  הנה  פשוטה,  לכך  והתשובה 
להתחקות אחר צורת גדילתו של עץ נראה 
כי כל גודלו ותפארתו, מן הגזע העבה ועד 
הענפים הדקים ביותר, מן העלה התחתון ועד 
העלה העליון המתנפנף בצמרתו, הכל בכל 
מכל כל, כוחו - מן השורש בא. וגם השורש 
מתרחב  לזמן  מזמן  שמריו,  על  קופא  אינו 
ו"מכה  חודר  לצדדיו,  יובליו  שולח  הוא, 
שורש" גם באדמה הקשה ביותר, עד שאחר 
שנים יכולים השורשים להימצא גם במרחק 
כמה מטרים מן העץ, והעץ כתוצאה מחוזק 

שורשיו עולה וצומח, עולה ומתעלה.
טיב  הוא  וכך  עץ,  של  טיבו  הוא  זה 
של  מהותו  שזוהי  הרי  נרצה  ואם  שורשיו. 
חג הפסח. מידי שנה בשנה מחזקים אנו את 
אמונתינו,  את  אנו  יונקים  מהם  השורשים 
כי הרי שורש האמונה, כאמור, הוא ביציאת 
הראשונים,  רבותינו  שהאריכו  כפי  מצרים, 
אכן  בספרו.  הכוזרי  ואף  והרמב"ן  הרמב"ם 
ככל שנחזק את השורש כך יתחזקו הענפים, 
מאנו  אחרים  לא  שהם  והפירות,  העלים 
ובנינו וכל משפחתינו. זהו ענין חג האמונה. 
אמנם אכן, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו 
יודעים את התורה, ברם אכתי יש לנו לחזק 
לינוק  ועומק,  חיל  להוסיף  השורשים,  את 
עוד ועוד מאדמת האמונה, מהגדת האמונה 

ופרשיותיה, וממילא להתחזק ולחזק.

חג לה'
לבד  האמונה,  חג  "רק"  אינו  הפסח  חג 
בחג  בנפשותינו  אנו  שפועלים  מהחיזוק 

עצמו  זה  את  כי  להוסיף,  אפשר  עוד 
ממצרים,  בצאתם  ישראל  מבני  למדנו 
מצות,  ישראל  בני  אכלו  במצרים  הנה  כי 
די  עניא  לחמא  "הא  אנו  שאומרים  כפי 
ומאידך  דמצרים"  בארעא  אבהתנא  אכלו 
לא  אך  מצה,  אכלו  ממצרים  בצאתם  גם 
הם  שאכלו  המצה  זו,  כמצה  זו  מצה  ראי 
אך  לה,  היה  עבדות  של  טעם  במצרים 
היה  עדן  גן  טעם  ביציאה,  שאכלו  המצה 
לו. כמדומה שאם היינו שואלים אותם, הרי 
אפילו טעם המן שטעמו לאחר מכן במדבר, 
בעת  מצה  אותה  של  לטעמה  לא השתווה 
יציאתם ממצרים. באשר אחר הרגשת הלב 
להיות מאכל  יכולה  גם מצה  הולך הטעם! 

מלכותי!
להסתפק  נלמד  רק  אם  אנו,  גם  וא"כ 
במה שהקב"ה נותן לנו, כל אחד לפי מה 
כדלותו,  והדל  כמעלתו  העשיר  לו,  שיש 
של  מלכו  בני  נחוש,  מלכים  שבני  הרי 
יותר,  מאושרת  תחושה  לך  ואין  עולם! 
תחושה אשר לא יערוך לה כל כסף וזהב 

שבעולם!

השמחה השורה בשמים בליל 
הסדר

פרשת  מהימנא  )רעיא  הקדוש  בזוהר  מובא 
את  הקב"ה  שולח  הסדר,  בליל  כי  ב(  מ,  בא 

מלאכיו ואומר להם, לכו ורדו וראו את בני 
כיצד מתעסקים בכבודי ומהללים את שמי, 
והמלאכים יורדים ובאים ומתחברים עם בית 
ישראל ושומעים מפיהם שיר שבח ותהילה 
זאת  ואחר  וחדווה,  עצומה  שמחה  מתוך 
מספרים  למרומים,  המלאכים,  הם,  חוזרים 
ומונים לפני הקב"ה את שבחם של ישראל, 
ועל ידי כך מתרבה ומתווסף עוז ותעצומות 

לפמליא של מעלה. 
נצרך  וכי  שם,  הזוהר  כך  על  ומקשה 
הוא  הלא  המלאכים,  של  לעדותם  הקב"ה 
תעלומות  והמון  נסתרות  כל  נגלו  שלפניו 
שמבראשית, הוא אשר כל רז לא אניס ליה, 
היודע ובוחן כל כליות ולב ודאי מכיר בשבח 
לשלוח  צריך  ומדוע  בניו  אותו  שמשבחים 
כי  הקדוש,  הזוהר  עונה  אלא  מלאכיו?  את 
אשר  את  לספר  המלאכים  שבאים  ידי  על 
יתברך  ה'  כבוד  מתגדל  בארץ,  למטה  ראו 

ומתעצמת השמחה בעולמות העליונים.
ידי  שעל  דברים  של  פשטותם  כי  ואם 
בשמי  השמחה  מתרבה  הדברים  סיפור 
מתוקף  שהמלאכים  ענינו  כי  אפשר  מרום, 
מהותם משמחים את הבורא בעלותם לשמי 
שמים, היינו כי כשבאים המלאכים ורואים 
השרויה  והקדושה  הטהורה  השמחה  את 
ושבח  שיר  מתוך  ישראל,  של  במעונם 
הם  אין  המרובים.  חסדיו  על  עולם  לבורא 
רק כצופים מן הצד, אלא ששמחה זו נספגת 
ואז,  אחריה.  נסחפים  הם  ואף  בקרבם, 
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היא  החג  מטרת  אלא  לבדה,  החירות  על 
בו,  ולבטוח  להאמין  אליו,  להתקרב  לה'.   –
ולקיים  תורתו  את  לשמור  כראוי,  לעובדו 

את מצוותיו. 
עולה  נפלא  שענין  הרי  אלו  דברים  ולפי 
מאד  דבר  מצאנו  הפסח  בחג  דהנה  ומאיר, 
מיוחדות בדרך עשיית החג,  מיוחד, מצוות 
עשיית בשר הפסח בצלי אש, אכילת מצה 
מצינו  שלא  דבר  יין,  כוסות  ד'  ושתיית 
כמותו שיהיה ציווי על אכילה מיוחדת באף 
חגיגה,  קרבנות  מאכילת  כמובן  לבד  חג, 

והוא דבר פלא. 
מאימתי התורה קובעת לנו את התפריט 

שיוגש בחג?
ישנו  כי  נפלא,  אכן להאמור הוא מבואר 
הבדל מהותי בין חגיגה אישית ופרטית של 
אדם, לבין חג שהינו חג לה'. דכאשר אדם 
חוגג עם משפחתו מאיזה סיבה - יום הולדת, 
של  שמחה  אפילו  או  בזה,  וכיוצא  חתונה 
כיו"ב,  וכל  ש"ס  סיום  מסכת  כסיום  מצוה 
הרי שהוא זה שמכתיב וקובע היאך תיראה 
שמחתו, כמה מוזמנים להזמין, באיזה אולם 
את  תנעים  תזמורת  איזו  החגיגה,  תיערך 
הערב וכו'. אך לא כן הם פני הדברים בחג 
את  הקובע  הוא  הקב"ה  אז  או  לה',  שהוא 

הכללים. 
שהוא  הפסח,  בחג  דלכך  מובן  ומעתה 
חגו של ה', הקב"ה הוא זה שקובע ומחליט 
לא  אוכל  איזה  החג.  יראה  כיצד  בעבורנו 
יאכל כלל – לא יאכל חמץ. ואיזה כן – בשר 
שתיה  כמה  אש,  בצלי  שיעשה  פסח  קרבן 
ישתו – ד' כוסות של יין. עד מתי הסעודה 
גם  נקבע  אלא  זאת  רק  ולא  חצות.  עד   –
שישאר  לאכול.  אסור  האפיקומן  שאחר 
טעם האפיקומן בפינו. מן התורה הקדושה, 
בהלכה למשה מסיני נאמרו הלכות אלו, או 
שתוקנו בידי רבותינו אנשי כנסת הגדולה. 
על  לנו  לרמוז  רצו  שבכך  אלא  זאת,  ואין 
האמור, כי חג המצות אינו חג שבו חוגגים 
של  שמחתו  זוהי  אלא  שלנו,  שמחה  אנו 
אנו.  שמחים  ובשמחתו  עולם,  של  הרבונו 
חג לה'. ולפיכך הוא הקובע לצורת הסעודה, 

לאוכל המוגש בה, למנהגיה וזמנה.

מכת חושך שלעתיד לבוא
הראה לי בני ר' משה הי"ו מדרש תמוה  

ובו נאמר כשיבא בן דוד יבואו הרבה צרות 
על אומות העולם. כדוגמת מכות מצרים וכך 
גם מכת החושך תבא עליהם. אולם לא רק 
ששה ימים כמו שהיו במצרים אלא ט"ו יום 
הקב"ה  וישמידם  רשעים  הרבה  שיהיו  לפי 

בחמשה עשר יום אלו.
פליאה  מדרש  להולמו,  קשה  זה  ומדרש 
הוא, הלא בורא עולם הינו כל יכול, בראש 
בסקירה  עולם  באי  כל  את  הוא  דן  השנה 
אחת, בשישה ימים ברא תבל ומלואה, מדוע 

צריך הוא ט"ו ימים של חושך בכדי להמית 
את הרשעים? זאת ועוד, הלא כבר אמר דוד 
המלך ע"ה "כי רגע באפו חיים ברצונו", ברגע 
אחד, באפו, בכעסו, יכול הוא לקחת את כל 
לט"ו  זקוק הוא  פני תבל, מדוע  על  החיים 
ימים? ואל תקשה לי ממכת החושך שהייתה 
ימים, באשר  הוצרך לששה  במצרים, מדוע 
שם המטרה היתה לא רק המתת החוטאים, 
יוכלו  ישראל  שבני  ברש"י  כמובא  אלא 
לצפות בבתי מצרים ולמצוא את המטמונים 
לעתיד  אבל  שברשותם.  הרבים  והאוצרות 
לבא הקב"ה יזכנו בעושר עצום מאוצרותיו, 
ללא שנזדקק לאוצרות הגויים, וא"כ מדוע 

צריך ט"ו ימים של חושך?
ונראה לי לומר בס"ד כי אותם ט"ו ימים 
אלא  למות,  האמורים  לאותם  נועדו  לא 
הם  נתנו  לחיות,  הרוצים  לאותם  אדרבה 
יום  ט"ו  באותם  בתשובה.  לשוב  במתנה, 
יעשו  ועומדים אם  יהיו רבים רבים תלויין 

תשובה יחיו ואם לאו...
ויבואר נפלא על פי מה שאמרו חז"ל "כי 
בי"ה ה' צור עולמים" עולם הזה נברא באות 
- ה'. עולם הבא באות י'. ושעל ידי עוונותינו 
הקודש  בשמות  ופגמנו  קלקלנו  המרובים 
והרחקנו את אות י' מאות ה'. והתיקון הוא 
קודש  שמות  שתי  את  שוב  ולחבר  לאחד 
חושך האחרונה שלפני  בדווקא במכת  אלו 

הגאולה שתמשך זמן של ט"ו ימים.
מלך  כשיבא  ולכן  ט"ו.  גימטריא  י"ה 
המשיח יביא הקב"ה ט"ו ימי חושך שבהם 
בתשובה  לשוב  אחרונה  הזדמנות  תהיה 
בזה  עיוותנו,  אשר  את  ולתקן  שלמה 
שגרמנו להפריד את ה-י' מה-ה'. והיה אם 
ישובו בתשובה בט"ו ימים אלו, אשרי אשר 
שמות  את  בזה  ותיקן  נפשו.  להציל  זכה 
שוב.  וחיברם  שאיחדם  ידי  על  הקודש 

במרדו  ונשאר  ערפו  הקשה  אם  אולם 
הקודש  שמות  את  והשאיר 

שימות  הרי  מופרדים. 
ברשעו בט"ו ימים אלו.

13 12



זיע"א,  הגדול  חיים  רבי  פטירת  לאחר 
המשיך את דרכו בנו הצדיק רבי יהודה פינטו 
- המכונה רבי הדאן זיע"א, שהתפרסם בזכות 
מאמר  בו  ונתקיים  המצוות.  בקיום  זריזותו 
כצבי  רץ  כנשר,  קל  כנמר,  עז  "הוי  התנא: 

וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים".
גם  במיוחד  התפרסם  זיע"א,  הדאן  רבי 
הקבלה,  ובחכמת  בתורה  גדלותו  בזכות 
כאשר היה שוקד ומתמיד על ספרי הקודש 
גדול  וחסיד  צדיק  היותו  מלבד  ולילה  יום 
ובעל ישועות ומופתים. רבים רבים באו אליו 

כדי לקבל את ברכתו.
החיים,  שטחי  בכל  ופיקחותו  חכמתו 
הביאו אליו את בכירי הנהגת העיר והמדינה, 
מדינות  ושגרירי  דיפלומטים  זרים  נציגים 
כדי  חדרו,  דלת  אחר  בתור  ונעמדו  נשרכו 
לקבל עצה ותושייה בענינים שונים העומדים 

על הפרק. 
רבות שהופנו אליו ממדינות  התכתבויות 
שהיו  הרבות  הקונסוליות  דרך  עברו  זרות, 
רבי  וחכמתו השכיל  לבו  וברוחב  במוגאדור, 
הדאן זיע"א לייעץ עצה טובה ומועילה לכל 
פונה ונצרך, הן ברוחניות והן בגשמיות, לצד 
תפילה על כל נפש מבני ישראל בדבר ישועה 

ורחמים.

כל רכושו לצדקה

את  גם  מאביו  ירש  זיע"א,  הדאן  רבי 
תכונות החסד והעזרה שנטבעו בדמו, ברמ"ח 
איבריו ובשס"ה גידיו. מסופר עליו שאת כל 
נצרכים.  לעניים  לצדקה  מחלק  היה  רכושו 
רבי הדאן זיע"א הקפיד מאד שלא לעלות 
על מיטתו לישון את שנת הלילה, כשהפרוטה 

מצויה בכיסו: הוא מיהר לתת אותה לעני.
היה  המצוות,  לגיל  שהגיעו  העניים  לבני 
תפילין,  טליתות,  רוכש  זיע"א  הדאן  רבי 
לחגוג  יוכלו  כדי שאלו  מזון,  ומצרכי  בגדים 
את שמחת הבר מצוה בשמחה שלימה, ללא 

מחסור ודאגות מיותרות.
גדלו  שהנערים  לאחר  שנים,  מספר  בחלוף 
ולהקים  החופה  תחת  לעמוד  שעתם  והגיעה 
שדאג  זיע"א  הדאן  רבי  זה  היה  בישראל,  בית 

לקיים את המצוה החשובה של "הכנסת כלה".

ביקור השר מונטיפיורי

העיר  מנמל  נפרסו  יוקרתיים  שטיחים 
מוגאדור ועד לבית הצדיק רבי הדאן זיע"א, 
שטיחי  היהודי.  הגיטו   - ה"מללאח"  בתוככי 
משה  השר  של  לכבודו  נפרסו  היוקרה 
מונטיפיורי ז"ל, שהגיע מאנגליה בשנת תרכ"ג 
להשתדל  בכדי  במוגאדור,  מיוחד  לביקור 
אצל מושל העיר להעניק יחס אוהד ליהודי 
מצד  צפויות  שהיו  פרעות  ולמנוע  מוגאדור 
בעיר  רצח  עלילת  בעקבות  המקום,  תושבי 

סאפי שבמחוז מוגאדור. 
הדאן  רבי  הצדיק  של  בביתו  שהה  השר 
זיע"א במשך כמה ימים, התברך מפיו וקיבל 
ממנו עצה ותושיה. לאור העובדה שאקלים 
העיר הנוח מצא חן בעיניו, הוא נשאר בעיר 

לפרק זמן ארוך יותר מהמתוכנן.
שהה  מונטיפיורי  שהשר  הימים  באותם 
העיר  יהודי  לטובת  מכספו  תרם  הוא  בעיר, 
חסדים,  ובגמילות  הציבור  בצרכי  ועסק 
כשגולת הכותרת של מטרת ביקורו הוגדרה 
להשגת  פעל  הוא  כאשר  ביותר,  כמוצלחת 
כתב הגנה ושוויון זכויות ליהודים שבמרוקו.

ביקורו של השר מונטיפיורי, עודד בהמשך 
ארגונים פילנטרופיים אחרים לנקוט ביוזמות 
שונות, שמטרתן הייתה להבריא את המאלאח 
ולארגן פעולות הצלה שונות, בתקופות של 
בעקבות  לעיתים  שבאו  ומגפות  רעב  שנות 

הרעב.

"הסר דאגה מלבך"

שנת בצורת שפקדה את מרוקו, לא הטיבה 
עם החקלאים כמו עם יתר התושבים. טיפת 

הצער  האדמה,  את  לחלחה  לא  אחת  גשם 
והמצוקה ליוו את הכל שלא ידעו את נפשם 

מרוב צער ודאגה.
ימים  באותם  התהלך  זיע"א  הדאן  רבי 
החגים  תקופת  הדעת.  וחולשת  בשפיפות 
לרכישת  כסף  בכיסו  ואין  ומתקרבת,  באה 
שהוא  כפי  שבעיר,  לעניים  ומצרכים  בגדים 

היה נוהג לחלק בכל שנה ושנה. 
נגלה אליו אביו רבי חיים  באחד הלילות 

הגדול זיע"א בחלום, ואמר לו:
על  תצטער  אל  מלבך.  דאגה  הסר  "בני! 
שום דבר. מחר, בעזרת השם, יהיו לבני ביתך 

בגדים חדשים כאלו שטרם היו לכם".
עם אור הבוקר, היה זה כשרבי הדאן זיע"א 
התכונן ללכת לבית הכנסת לתפילת שחרית, 
הגיע אליו המשרת של הגביר משה אפללו, 
והודיע לו, שהגביר מבקש שכבוד הרב יסור 

לביתו.
אפללו  משה  הגביר  קיבל  הבית,  בפתח 
יפות,  פנים  בסבר  זיע"א  הדאן  רבי  פני  את 

ובשמחה. ואז סיפר לו דברים כהווייתן: 
בלילה נגלה אלי בחלום הצדיק רבי חיים 
שאתה  "היתכן  אותי:  ושאל  זיע"א,  פינטו 
הדאן  בני  ואילו  בחג,  חדשים  בגדים  תלבש 
כי תלביש  גוזרני עליך,  ישנים?  ילבש בגדים 
גם את בני הדאן ובני ביתו בבגדים חדשים".

הגביר,  אמר  הבוקר,  אור  עם  לך  "קראתי 
כדי לקיים את ציווי אביך הצדיק". 

מיד הוציא הגביר מחדרו סכום נכבד של 
כסף, המיועד לבגדים חדשים עבור רבי הדאן 
לרבי  העניק  לכך  ובנוסף  ביתו,  ולבני  זיע"א 

הדאן זיע"א שעון ושרשרת מזהב טהור.
רבי הדאן זיע"א בירך את הגביר על נדבת 
לבו, וחזר לביתו שמח וטוב לב. בכסף שקיבל 
ובמעט  העניים,  לבני  בגדים  תחילה  רכש 

שנותר רכש בגדים לו ולבני משפחתו.

למאכולת אש

מידי שנה בשנה נוהג היה רבי הדאן זיע"א, 
לאפות מצות לקראת חג הפסח, ביום שלפני 
ערב פסח. הרב בעצמו היה אופה את המצות 
ולא סמך על שום אדם אחר. חומרה נוספת 
המאפיה  אל  להביא  בידיו,  נהוגה  היתה 
ולא  המצות,  אפיית  עבור  שלו  הכלים  את 
להשתמש בכלים של המאפייה, וזאת מכיון 

שכשרות המצות היתה בראש מעייניו.
כבכל שנה גם באותה שנה, סיכם רבי הדאן 
אוחתא,  בן  בשם  מאפיה  בעל  עם  זיע"א, 
שהוא יבוא לאפות אצלו מצות ביום שלפני 

ערב פסח. 
ביום המיועד הגיע רבי הדאן עם כל הכלים, 
הקמח, המים, המערוך ושאר הכלים למאפיה 
כדי לאפות מצות. אולם כשהוא הגיע למאפיה, 
תפוס  כבר  שהתנור  הפלא,  למרבה  הבחין 
על ידי מישהו אחר שאופה בו את המצות.

הרב הצטער על כך מאד, שהרי הוא כבר 
עמד  לא  הלה  אך  המאפיה,  בעל  עם  סיכם 
בדיבורו. צערו של הרב גבר, כאשר לנגד עיניו 
שסמכו  והעניים  הגדולה  משפחתו  עמדה 
ליל  לקראת  המצות  את  להם  שיחלק  עליו 

הסדר, והנה מחר כבר ערב חג הפסח. 
בפניו על  וקבל  לבעל המאפיה  ניגש הרב 
באדישות:  לו  השיב  המאפיה  בעל  אך  כך. 
ביום  יבוא  הרב  כבוד  אולי  לחץ.  יש  "היום 

אחר לאפות את המצות..."
שמע רבי הדאן זיע"א את הדברים, ויצא 

מהמאפיה בלי אומר ודברים. 
הוא עוד לא הרחיק לכת, והנה פרצה אש 
באש.  עלתה  המאפיה  וכל  במאפיה  גדולה 
והפך  נשרף  הכל   - והמצות  הכלים  התנור, 

למאכולת אש.
לבעל  מיד  הבהירה  המקרים  סמיכות 
עלתה  התורה,  בכבוד  הפגיעה  כי  המאפיה 
לו ביוקר. בעוד המאפיה עולה בלהבות אש, 
הוא רץ מיד אחרי הרב, וביקש את סליחתו. 
והלאה  מהיום  כי  לרב,  הבטיח  הוא  בנוסף 

יעמוד תמיד בדיבורו, ויהי מה. 
לבעל  סלח  זיע"א  הדאן  שרבי  לאחר 
המאפיה, האש כבתה מיד, עד שלא היה ניכר 

שאך לפני זמן קצר התחוללה כאן שריפה.
על פי המסופר, גם המצות שבתוך התנור 

לא נשרפו כלל! 
גדול הוא כוחם של הצדיקים משרתי עליון.
כשמו"ר שליט"א, סיפר את המעשה בפני 

תלמידיו הי"ו, הוא הוסיף ואמר:
"בכל פעם בה אנו עוברים ליד מאפיה זו 

אנו נזכרים בנס שהתרחש במקום הזה".

 "יהי לך אשר לך"

מעשה אירע ליהודי תושב מוגאדור שיצא 
בדרכו  מסחר.  לצרכי  שבאנגליה  ללונדון 
בספינות  מלווה  כשהוא  למוגאדור  חזרה 
באנגליה,  שרכש  הסחורה  את  שהכילו 
התחוללה סערה בים, וסכנת טביעה נשקפה 

לו ולרכושו.
בידו  אבותיו  אומנות  את  תפס  העשיר 
רבי  הצדיק  בזכות  הצלתו  עבור  והתפלל 
חיים פינטו זיע"א. הוא גם נדר כי אם יינצל 
מהסכנה – אזי הוא יתן את כל רכושו לבנו 
שעל  הבגד  את  וגם  הדאן,  רבי  הצדיק  של 

גופו יתן במתנה לצדיק. 
כה  בשעה  לו  עמדה  הצדיק  של  זכותו 
עגנו  והספינות  מזעפו  נח  הים  גורלית. 

בשלום בחופה של מוגאדור.
מנוחות,  מי  על  בביתו  העשיר  כשישב 
הנדר  על  התחרט  ולבסוף  וחשב  הרהר 
שהוציא מפיו. זה היה נראה לו מוגזם, לתת 

את כל רכושו לצדיק?!
אליו,  נקלע  שהוא  הגדול  מהסבך  כמוצא 
חשב לעשות "התרת נדרים" ולהיפטר מהנדר. 
לא ממש להתפטר מן הנדר, הוא לא יתן לרבי 

הדאן את כל הרכוש כפי שנדר תחילה, אלא 
רק מתנה קטנה, ותו לא.

בעוד הוא יושב וטווה את קורי מחשבותיו, 
הגיעו לביתו שליחים מרבי הדאן זיע"א: 

"הרב רוצה לראות אותך מיד". 
בבית הרב, ליד השולחן הטהור, הוא התפלא 
הרכוש  "כל  הרב:  של  תביעתו  את  לשמוע 
שלך, וכל הספינות שהבאת מאנגליה שייכות 
לך"! ולא  לי  שייך  גופך  שעל  הבגד  גם  לי. 

לא  והרי  זה?  כל  את  יודע  הרב  "מהיכן 
הים,  בלב  לי  שקרה  מה  את  לאיש  סיפרתי 

ואת מה שנדרתי?" 
"אבי נגלה אלי בחלום וסיפר לי את הכל". 

העשיר  את  להפתיע  המשיך  הדאן  רבי 
ואמר לו: 

שהרי  מכיון  נדרך,  את  לבטל  שלא  "כדי 
אתה לא רוצה לקיים את הנדר, אני נותן לך 

את הכל בחזרה במתנה. יהי לך אשר לך".

להשם הישועה

בשנת  מוחמד,  הסולטן  של  מותן  לאחר 
תרל"ד, ניסתה קבוצת מורדים במרוקו לתפוס 
המורדים  מפלוגות  אחת  השלטון.  רסן  את 
חנתה ליד העיר מוגאדור ופתחה בהסתערות 
גדולה לעבר חומות העיר הבצורה. המורדים 
שרפו את שערי העיר, והתכוננו להכנס פנימה 

בכדי לשלול שלל ולהרוג את התושבים.
מושל העיר שהבחין בסכנה, שלח מיד את 
אחד מחייליו לבית הכנסת על שם רבי חיים 
המתפללים  מציבור  וביקש  זיע"א,  פינטו 
בורא  לפני  תחינתם  את  וישטחו  שיתפללו 

עולם, שלא תיכנס הרעה אל תוך העיר.
ופתחו  כן,  המתפללים בבית הכנסת עשו 
בתפילה וזעקה לבורא עולם, להצילם ממכת 

חרב והרג ואבדן.
מיד  שמע  יתברך  השם  הישועה.  ולהשם 
את תפילתם, בזכות הצדיק רבי חיים זיע"א. 
שומרי החומות סיפרו, כי מיד בתום התפילה 
נראו פרשים רוכבים בבגדים לבנים, דוהרים 

ממקום  יוצאים  כשהם  לבנים,  סוסים  על 
בבית  זיע"א  פינטו  חיים  רבי  של  קברו 

העלמין, ומגמת פניהם לעבר חומות העיר.
ליד  במורדים  בחוזקה  נלחמו  הרוכבים 
חומות העיר, והניסו אותם הרחק הרחק כל 
עוד נפשם בם. מאוחר יותר יכלו התושבים 
לראות בסמוך את גופותיהם של חלק גדול 

מהמורדים שנהרגו בקרב העז ליד החומות.
לאחר הישועה הגדולה וקידוש השם שקרה 
בין כל העמים בעקבות כך, בא מושל העיר 
אל הצדיק רבי הדאן זיע"א, בנו של רבי חיים 
יערוך  והלאה  וביקש ממנו, שמהיום  זיע"א, 

תמיד תפילה לשלום המלכות.
הרווח  ועל  היהודים  תפילת  על  כהוקרה 
וההצלה שהיתה לעיר בזכות היהודים, קיבל 
המושל על עצמו להגן על היהודים, וכמחווה 
לקהילה היהודית הוא שיחרר רבים מיהודי 
העיר מבית הכלא, אלו שנאסרו על לא עוול 
בכפם. ומלבד זאת הוא העניק הנחה במיסים 
ידע  ואילך  ומאז  היהודים.  העיר  לתושבי 
לפנות,  למי  לו  יש  כי בכל עת צרה  המושל 

וממי לבקש סייעתא דשמיא.

נח נפשיה

זיע"א,  הדאן  רבי  המקובל  הצדיק  הגאון 
עשר  ששה  ביום  דרקיעא  למתיבתא  נסתלק 
לחודש אב תרמ"א. קברו נכרה בבית העלמין 
החדש במוגאדור ועל מצבתו הקדושה נחרט: 
"מצבת קבורת החכם השלם והכולל, מזכה 
הרבים זריז במצוות, זרע קודש, כמוהר"ר ר' 
יהודא פינטו זיע"א. נח נפשיה י"ו לחודש אב 

רחמן שנת תרמ"א".
חשוב לציין כי מרוב ענוותנותו בחייו, וגם 
לאחר מותו לא כתבו עליו שום תארים על 
מצבתו. ודי במה שכתבו עליו: "מזכה הרבים 
זריז במצוות", כי מתוארים אלו ניתן לשער 
את אהבתו העצומה לתורה ולמצוות. זה הוא 
המעשה.  אלא  עיקר  המדרש  לא  כי  העיקר, 

יהי זכרו ברוך, זיע"א.

הצדיק הקדוש והמלוב"ן 
רבי יהודה פינטו זיע"א,
המכונה רבי הדאן

בית הקברות במוגאדור שבו נטמן רבי הדאן ברקע האוהל על קברו של אביו רבי חיים זיע"א הצדיק הקדוש והמלוב"ן רבי יהודה פינטו זיע"א - המכונה רבי הדאן
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מי הוא אליהו הנביא?

כולנו שמענו את שמעו של אליהו הנביא, וכולנו 
סיפורים  בימינו.  במהרה  לבואו  מצפים  כאחד 
רבים נקשרו בשמו, וכמעט כולם עטופים בהוד 
לגדולי  הרבות  התגלויותיו  על  וצדקות,  קדושה 

ישראל שבכל הדורות, אין איש שלא קרא. 
ישראל  לבני  שעשה  המופלאים  הניסים  את 
עוד בחיי חיותו, כאשר התנבא בתקופת מלכות 
אחאב על ישראל, את נצחונו בהר הכרמל בבואו 
להתנצח ולהתווכח עם נביאי הבעל, כשירדה אש 
מן השמים על המזבח שהכין. אין מי שלא שמע.

"פוסח  מעשה  מאותו  נשאר  לשוני  פתגם  אף 
על שני הסעיפים", כפי שפנה אליהו לבני ישראל 
באומרו )מלכים א יח, כא(: "ויגש אליהו אל כל העם 
ויאמר, עד מתי אתם פסחים על שתי הסעפים אם 

ה' האלקים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו".
ומעל  ישראל,  לפני  ניסים רבים עשה  כאמור, 
כולם נס עליתו לשמים, במרכבת אש, זאת אחר 
הנביא  שמתאר  וכפי  במקלו,  הירדן  את  חצה 
בספר מלכים )ב ב,יא-יב(: "ויהי המה הולכים הלוך 
ודבר והנה רכב אש וסוסי אש ויפרדו בין שניהם, 
ויעל אליהו בסערה השמים, ואלישע ראה והוא 
ראהו  ולא  ופרשיו  ישראל  רכב  אבי  אבי  מצעק 

עוד, ויחזק בבגדיו ויקרעם לשנים קרעים".
כך עלה אליהו לשמי רום. ברכב אש בסוסי אש, 
לא כמות האדם מת. אך אם נשאל אי מישהו, מי 
היה אליהו? מאיזה שבט הגיע? מעטים ידעו את 

התשובה.. 

פי"ז  בתחילת  לראשונה  הוא  מוזכר  בנביא 
מספר מלכים א – "ויאמר אליהו התשבי מתשבי 
כל  היה,  מי  הגיע,  מהיכן  אך  אל-אחאב".  גלעד 
זאת לוט בערפל. וכך אמרו רז"ל בילקוט שמעוני 
רבותינו  היו  אחת  "פעם   – תתק"ס(  רמז  )דברים, 

יושבין בבית המדרש ואומרין אליהו מהיכן הוא 

יש מהם אומרים מזרע לאה ויש מהם אומרים 
מזרע  אומרים  מהן  ויש  גד  משבט  בא  שהוא 
ז"ל  אליהו  בא  ועסוקין  יושבים  וכשהם  רחל, 
ועמד בפניהם ואמר להם רבותי מפני מה אתם 

מצטערים אין אני אלא מזרע לאה".

"אליהו הוא פנחס"

אכן דבר מופלא לימדונו חז"ל במקום אחר, 
כי אליהו הוא פנחס )היינו משבט לוי שיצא מלאה(. 
נתבונן  כך,  אודות  מלאה  תמונה  לקבל  ובכדי 
קמעא בגדלותו של פנחס, הכתוב אומר בספר 
במדבר )כה, יא-יב(: "פינחס בן אלעזר בן אהרן 
הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו 
את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל 
בריתי  את  לו  נותן  הנני  אמור  לכן  בקנאתי. 

שלום". 
היינו כי פנחס זכה בזכות הקנאה שקנא על 
מיוחדת  למתנה  סלוא,  בן  זמרי  של  מעשהו 
לו את  נותן  "הנני   – – השלום  עולם  מבורא 
בריתי שלום". ומהי ברית זו? כבר ביארו רז"ל 
בילקוט שמעוני )פרשת פינחס, רמז תשעא(: "אמר 
רבי שמעון בן לקיש 'פינחס הוא אליהו', א"ל 
וביני  ישראל  בין  שלום  נתת  אתה  הקב"ה 
בעולם הזה, אף לעתיד לבוא אתה הוא שעתיד 
אנכי  'הנה  בני, שנאמר  לבין  ביני  ליתן שלום 
שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' 
וגו' והשיב לב אבות על בנים'". היינו כי מתנה 
ישראל  בין  שלום  לעשות  לו,  נתנה  מופלאה 
לאביהם שבשמים, להיות מליץ יושר וסנגורם 
של ישראל, כל זאת יהא מעתה בכחו של פנחס 

– הוא אליהו.
זה,  ומה היתה מעלתו של פנחס, במעשהו 
פינחס  ניגש  שכאשר  הקדוש,  בזוהר  מבואר 
שבט  נשיא  שהיה  סלוא,  בן  זמרי  את  להרוג 
שמעון, באו כל בני השבט למונעו מכך ולהורגו, 

מי מאתנו אינו זוכר את הרגע בו קם כילד לפתוח את 
הדלת לאליהו הנביא? ואת הרגעים שבאו בעקבותיו...

מי מאתנו אינו זוכר את הקימה בבוקרו של חג הפסח 
ושתה  היה  כבר  אליהו  אם  לראות  לסלון  והריצה 

מכוסו?

הכל, אנשים נשים וטף, מצפים לבואו של "אליהו זכור 
לטוב", מבשר הגאולה, כפי שאמר הכתוב "הנה אנוכי 
שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' הגדול 
לבואו  ומייחלים  מתפללים  מצפים,  כולם  והנורא". 
צדקנו,  משיח  ביאת  על  הטובה  הבשורה  את  לבשר 

שהיא אחת מיסודות אמונת ישראל. 

בימים  הרי שבפרט  כולה,  הוא במשך השנה  כך  ואם 
ובו  נגאלו  בו  חודש  הוא  אשר  ניסן  חודש  של  אלו, 
עתידים להיגאל. ועל אחת כמה וכמה בשנה זו, שהיא 
בא  דוד  בן  אין  רז"ל  אמרו  וכבר  שביעית,  מוצאי  גם 

אלא במוצאי שביעית...

במדרשים  מהאמור  מעט  נביא  שלפנינו  במאמר 
ובספרים אודות אליהו הנביא, ונפזר את הלוט מעל 
מנהג ישראל קדושים למזוג כוס לאליהו הנביא בליל 

הסדר. 

ברבות מן ההגדות לפסח מופיע באותיות קטנות לפני 
המילים "שפוך חמתך" מופיע המשפט הבא – "מוזגים 
כוס רביעי וכוס של אליהו הנביא, ופותחים את הדלת". 
כוס  למזוג  קדושים,  ישראל  נוהגים  זה  לרגע  בהגיעם 
ולפתוח את דלת הבית, כאשר  יין לאליהו הנביא  של 
כסגולה  נחשבת  הדלת  פתיחת  המקומות,  מן  ברבים 

לצריכים ישועה. 

הצדיק רבי חיים זיע"א נענע 

על  הביט  בשתיקה,  ראשו 

רבי אהרן, ואמר:

"אשריך בני, שזכית לשמוע 

את קולו של אליהו הנביא. 

זה היה הקול השני ששמעת 

עליך,  גוזרני  אכן  הלילה. 

לאיש". זאת  תגלה  שלא 
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הרב  מצות  את  שמר  כדרכו,  אהרן,  רבי 
ובמשך שנים לא גילה דבר וחצי דבר ממה 
ששמעו אוזניו. עד שהגיעה שעתו של כ"ק 
רבי חיים זיע"א להסתלק לבית עולמו, רק 
לספר  השעה  הגיעה  כי  אהרן  רבי  חש  אז 
גילוי אליהו הנביא  על  את הסוד המופלא, 

מבשר טוב.

רבי  כ"ק  של  בביתו  ארע  נוסף,  מעשה 
חיים זיע"א, עת הגיע לשם רבי מכלוף לוב, 
הרב  לבית  נזעק  אשר  ליסאע,  ר'  המכונה 
לצורך ענין חשוב ודחוף, גם מעשה זה ארע 

בשעת ליל מאוחרת. 
נצרך  מכלוף  רבי  היה,  כך  שהיה  ומעשה 
ענין  בשל  זיע"א,  חיים  לרבי  בדחיפות 
העומד ברומו של עולם, וזאת על אף השעה 
דיחוי.  סבל  לא  שהדבר  מחמת  המאוחרת, 
למרות החושך ששרר ברחובה של עיר, ידע 
רבי מכלוף כיצד למצוא את ביתו וחדרו של 
רבי חיים זיע"א. כל זאת מחמת הנר שדלק 
בחדרו של הרב תדיר. כך עשה הוא את דרכו 
לבית הרב, אך כאשר נכנס לחדרו של הרב 
שני  הזה,  העולם  מן  לא  במחזה  הוא  צפה 

אנשים ישבו ודברו:
האחד, כ"ק רבי חיים פינטו זיע"א, ופניו 
לא  דמות  והשני,  יקרות.  באור  זורחות 
מוכרת לרבי מכלוף, אשר היה דומה בעיניו 

למלאך ה' צ-באות. 
אל  להתקרב  חשב  אשר  מכלוף  רבי 
זיע"א  השניים, בכדי לשוחח עם רבי חיים 
ברכיים  פיק  לפתע  חש  בעצתו,  ולשאול 
ואימה גדולה נפלה עליו. הוא הסתובב על 

עקבותיו וברח מן המקום.
למחרת היום כשנפגש עם כ"ק רבי חיים 
זיע"א:  חיים  רבי  לו  אמר  זיע"א,  פינטו 
לראות  מכלוף, אשריך שזכית  רבי  "אשריך, 

את פני אליהו הנביא זכור לטוב".
עצמו  מכלוף  רבי  כתב  הזה  את המעשה 
ונכדיו  ובניו  לו,  אשר  התפילה  בסידור 
ששימשו את בני משפחת פינטו המעטירה 

העבירוהו לדורות הבאים... 

האם אליהו הנביא מחוייב במצוות? 

הנביא,  אליהו  אודות מצבו ההלכתי של 
מצינו  כבר  אכן  רבים,  קולמוסים  נשתברו 
ומענינות  מרתקות  מעשיות  מספר  בחז"ל 
אודות אליהו הנביא, שמהם נלמד על מצבו 
ונביא  למעשה,  הלכה  נלמדה  אף  ומחלקם 

למקצתם:
)קיד,  מציעא  בבא  במסכת  הגמ'  מספרת 
בבית  אליהו  את  מצא  אבוה  בר  שרבה  א(, 
נטמא  כיצד  אותו  ושאל  גויים  של  קברות 
הוא למתים - 'לאו כהן הוא מר' ומה לכהן 
בבית הקברות? ומתרצת הגמ' דרבי שמעון 
בן יוחאי אמר קבריהן של נכרים אין מטמאין. 
מת  מטומאת  א'  בפרק  הרמב"ם  פסק  וכן 

הלכה י"ג, וכתב על דבריו הכסף משנה שם, 
נפסקה  רשב"י  על  חולקין  שרבנן  שלמרות 
הורה  שכן  שמצינו  מפני  כרשב"י,  ההלכה 

אליהו הנביא.
במצוות  חייב  שאליהו  לכאורה  לנו  הרי 
כאחד האדם. וכיון שכן מוזהר הוא אף שלא 

ליטמא למתים.

כמו כן מצינו מעשה נוסף המובא בגמרא 
היה,  כך  שהיה  ומעשה  א(,  )מג,  בעירובין 
'שבע סוגיות' נאמרו לפני רב חסדא בבית 
המדרש שבעיר סורא בבוקרו של יום שבת 
ההלכות  אותם  נאמרו  ערב  ולפנות  קודש, 
הרחוקה  פומבדיתא,  בעיר  רבא  לפני  שוב 
כיצד  הגמ',  רב. שואלת שם  מסורא מרחק 
הועברו אותן שמועות מסורא לפומבדיתא, 
הוא  לפומבדיתא  סורא  בין  המרחק  הרי 
מחוץ  לצאת  אסור  ובשבת  מיל  מי"ב  יותר 
לתחום? ומנסה הגמרא לומר שאליהו הנביא 
הוא זה שאמרם, וכיון שגם לו אסור לצאת 
שפרח  אלא  זאת  אין  שבת,  לתחום  חוץ 
אין  שבזה  טפחים,  מעשרה  למעלה  באוויר 
איסור, ודוחה הגמרא דאף למעלה מעשרה 
יש איסור תחומין, אלא מסיקה הגמ' שאין 
זה אליהו הנביא אלא 'יוסף שידא' דהוא זה 
שאמר את ההלכות והוא אינו שומר שבת. 
הנביא  שאליהו  זאת  מסוגיא  אף  לנו  הרי 

חייב הוא במצוות כאחד האדם.
שאליהו  אלו,  יסודות  ע"פ  והנה 
ספר  החתם  הקשה  במצוות,  חייב  הנביא 
בתשובותיו )חלק ו סימן צח( שהרי ידוע מאמר 
רמז  לך-לך,  )פ'  שמעוני  בילקוט  המובא  חז"ל 
שאין  "חייך  לאליהו  הקב"ה  שאמר  עא( 

ישראל עושין ברית מילה עד שאתה רואה 
בעיניך, מכאן התקינו חכמים להיות עושין 
אליהו  שנקרא  הברית  למלאך  כבוד  מושב 
ז"ל מלאך הברית", וא"כ כיצד מגיע אליהו 
לבריתות המתקיימות בשבת, איך עובר הוא 

תחום שבת? 
לשונו:  וזה  סופר  החתם  כך  על  וכתב 
"אבל האמת יורה דרכו כי מעולם לא עלה 
אך  טפחים,  מיו"ד  למעלה  בגופו  אליהו 
עולה  והנשמה  שם,  מגופו  נשמתו  נפרדה 
וגופו  שרת  מלאכי  בין  למעלה  ומשמש 
בעולם  התחתון  עדן  בגן  ושורה  נתדקדק 
הזה, וביום הבשורה במהרה בימינו תתלבש 
נשמתו בגוף הקדוש הלז ואז הוא ככל אדם 
מרבו  מוסמך  והוא  ישראל  ונביאי  מחכמי 
אם  ע"ה  רבינו  ממשה  או  השילוני  אחיה 
ישראל  חכמי  את  יסמוך  והוא  פנחס,  הוא 
בכל  וכן  ישראל.  בני  ככל  דין  לו  יש  ואז 
הוא  הזה  בעולם  ומתראה  שמתגלה  פעם 
בנשמתו  כשמתגלה  אך  הזך,  בגופו  מלובש 
במצות  מחויב  איננו  אז  המילה  ביום  כמו 
ממטה  שיורד  ועוד  כתיב.  חפשי  במתים 
למעלה לא שייך שם תחומין וכשמתגלה על 
אופן זה, הרי הוא מלאך, אע"פ שלומד תורה 

דבריו,  ע"פ  הלכה  לקבוע  אין  דינים  ומגלה 
ואין  נבואה  ורוח  חלום  כמו  רק  ליה  דהוי 
בלבוש  כשמתגלה  אך  קול,  בבת  משגיחים 
גופו הרי הוא מגדולי חכמי ישראל ות'שבי 
תשמעון  ואליו  ו'איבעיות,  ק'ושיות  י'תרץ 
בר  בר  רבה  וכשראוהו  מורה,  כמוהו  מי  כי 
חנה בבית הקברות של גוים וא"ל לאו כהן 
בלא  דאנשמה  גופו,  בלבוש  נתגלה  אז  מר 
גוף לא שייך לשאול לא כהן מר. והני שבע 
שמעתתא אם אמרן אליהו ע"כ בלבוש גופו 
אומרן כדרכו לברר הלכה, וא"כ בא מגן עדן 
מלמעלה  לא  הקרקע  שטח  ע"פ  התחתון 
למטה ושפיר היא מוכרח דאין תחומין ובא 

בקפיצה. ושמור זה". ע"כ דבריו.  
סופר,  החתם  של  דבריו  לאור  העולה 
דאליהו הנביא יכול לבוא בשני אופנים, או 
בלבוש  לבוש  הוא  אין  אז  הברית,  כבשעת 
מכל  הוא  פטור  ואז  כמלאך,  אלא  גופני 
לרבה,  שהתגלה  כפי  או  התורה.  מצוות 
מסורא  הלכות  אותם  את  שהעביר  וכפי 
לפומבדיתא, וכפי שעתיד להתגלות במהרה 
במעלתו  הוא  אז  או  גופני,  בלבוש  בימינו, 
כאחד מגדולי חכמי ישראל ומחוייב במצוות 

קלה כחמורה.
ולפיכך כשמגיע אליהו לבריתות, אומרים 
שבשעת  מחמת  הברית",  מלאך  "אליהו 
אליהו  אלא  אליהו האדם,  הוא  אין  הברית 
דמות  ללא  כמלאך  הוא  בא  שהרי  המלאך, 
גוף, ולפיכך אז מותר לו אף לצאת מתחום 

שבת שאינו כאדם שחייב במצוות.

אליהו  יבוא  בו  הזה  הנכסף  לרגע  והנה 
את  ויבשר  גשמי  בלבוש  לבוש  הנביא, 
בכיליון  וממתינים  מצפים  אנו  לו  הגאולה, 
לתחילת  רק  לא  נזכה  זו  ובביאתו  עיניים. 
של  לפטירתם  אף  אלא  התמימה,  הגאולה 
ומכוסות,  עלומות  סבוכות,  סוגיות  הרבה 
בהם  נסתפקו  ואמוראים  תנאים  שרז"ל 
נוטריקון  היינו   – בתיק"ו  ספיקם  ופטרו 
הוא  כי  ו'איבעיות,  ק'ושיות  י'תרץ  ת'שבי 
זכור לטוב יבהירם ויבארם באורו הבהיר עד 
שיהיו ברורים כשמש בצהרים, וכמו שאמרו 
בגמרא מנחות )מה, א( 'פרשה זו אליהו עתיד 

לדורשה'. 

כוס של אליהו הנביא 

כוס  למזוג  קדושים  ישראל  של  מנהגם 
חיפוש  והנה  הסדר.  בליל  הנביא  לאליהו 
מדוקדק יעלה כי מנהג זה אינו נזכר במשנה, 
אפילו  בירושלמי,  או  בבבלי  הובא  לא  אף 
הפוסקים כטור כשו"ע וכרמ"א לא כתבוהו, 
ואף נושאי כליהם לא הזכירוהו. ברם על אף 
כל זאת, יש לנו לדעת כי מקורו עתיק מאד, 
ויסודתו בהררי  וכבר הובא ע"י הקדמונים, 

קודש. 
זה  למנהג  שנלוו  המנהגים  כי  ועוד  זאת 

או אז פרחה נשמתו של פינחס מחמת הפחד, 
אך הקב"ה השיב לו את נשמתו והחיהו. הרי 
כי עשה את מעשהו במסירות נפש אמיתית, 
בישראל  שלם  שבט  של  בניו  את  כשרואה 
שפרחה  כדי  עד  להורגו,  למולו  עומדים 
נשמתו על קידוש ה', כאשר כל רצונו היה 

לקנא קנאתו יתברך.
על  כי   – שלום"  "בריתי   – שכרו  וזהו 
שקנא קנאת ה' מזמרי, ובכך לא רק שקדש 
שם שמים אלא אף עצר את המגיפה מבני 
ישראל "השיב חמתי מעל בני ישראל", ובכך 
האריך ימיהם, השיב לו הקב"ה במידה כנגד 

מידה באריכות ימים ובעשיית שלום.

למה פעמים כתוב אליהו חסר ו'?

ורמז נפלא לענין זה רמז בעל הטורים )שם( 
והיא  כתיב,  שלים  שלום.  בריתי  "את  וז"ל, 
וי"ו קטיעא וכו' ד"א ו' קטיעא, כי פנחס הוא 
ו' ויעקוב מלא  אליהו. וכן אליה כתיב חסר 
עם  שיבא  עד  למשכון,  מאליהו  ו'  שנטל  ו' 
המשיח ויגאל את בניו. וזהו "יגל יעקב ישמח 

משיח  אותיות  ישמח  ז(,  יד,  )תהלים  ישראל" 
ויהא  הוי"ו  ויחזיר  המשיח  לימות  שישמח 

אליהו שלם. שלום בגימטריא זהו משיח".

התגלותו של אליהו לגדולי ישראל

כידוע אליהו הנביא מתהלך עמנו בעולמינו 
מגיע בקביעות לכל ברית וברית, ואף נקרא 
)ראה  הברית"  מלאך  "אליהו  כל  בפי  שמו 
עוד בענין זה להלן(. זאת ועוד, הרבה צדיקים 

עמו  ללמוד  ואף  עמו  לשוחח  לראותו  זכו 
בחברותא. 

אחר  התגלה  סופר"  ה"כתב  של  בכתביו 
מותו פתק ובו רשום בכתב יד קודשו, שזכה 
אחת עשרה פעם לגילוי אליהו. החתם סופר 
למד עמו בחברותא, כך ע"פ עדות תלמידו 
גילוי  על  הסיפורים  אכן  א"ש,  המהר"ם 
המקום,  קוצר  מחמת  אך  הם,  רבים  אליהו 
מעשים  שנים  רק  בזה  לכם  להביא  בחרנו 
משפחת  בשושלת  אליהו  גילוי  על  קצרים 
המובאים  המעשים  המעטירה.  פינטו  בית 
"הגדול"  פינטו  חיים  רבי  על  הינם  בזה 
זיע"א, שזכה לראותו בקביעות ואף ללמוד 
עמו חברותא, ועל אף שהמעשים בו רבים 

ומפורסמים נזכירם כאן.
המעשה הראשון ארע סמוך לשעת חצות 
היה  זיע"א  פינטו  חיים  רבי  בו  זמן  הלילה, 
בעבודת  יומו  בסדר  ומתחיל  כארי  מתגבר 
הקודש, כדוד המלך בשעתו שהעיד על עצמו 
אקום  לילה  "חצות  סב(  קיט,  )תהילים  ואמר 
היה  אז  או  צדקך".  על משפטי  לך  להודות 
אף משמשו, רבי אהרון, ניצב על משמרתו, 
משמרת הקודש כדי לשפות כוס חמין לרבו 

ולדאוג לכל צרכיו. 
כבר  כמעט  רבו,  אל  בבואו  אחד,  לילה 
נכנס אל החדר, שמע שני קולות הבוקעים 
משם. התפלא רבי אהרן בלבו, מי הוא אשר 
זמן  לא  אך  מאוחרת,  כה  ליל  בשעת  בא 
לרב  יש  הלילה  "אם  הוא:  התלבטויות  של 
שאכין  הראוי  מן  התורה,  בלימוד  חברותא 

כוס משקה גם לאורח". 
וכדרכם של צדיקים, ממחשבה – למעשה, 
כוסות  שתי  הלימוד  לחדר  והכניס  הלך 

שתיה.
עם שחר, לאחר תפילת שחרית, קרא כ"ק 
רבי חיים זיע"א למשמשו רבי אהרן, ושאלתו 
בפיו: "אמור לי בבקשה. מדוע שינית הלילה 
ממנהגך, והכנסת לחדרי שתי כוסות במקום 

כוס אחת"? 
"שמעתי - השיב רבי אהרן - שכבוד הרב 
מדבר ומאזין למישהו, וחשבתי לכבד גם את 

האורח במשקה חם".
ראשו  נענע  זיע"א  חיים  רבי  הצדיק 
בשתיקה, הביט על רבי אהרן, ואמר: "אשריך 
אליהו  של  קולו  את  לשמוע  שזכית  בני, 
הנביא. זה היה הקול השני ששמעת הלילה. 

אכן גוזרני עליך, שלא תגלה זאת לאיש".
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בכתביו של

ה"כתב סופר" 

התגלה אחר מותו 

פתק ובו רשום 

בכתי"ק שזכה 

אחת עשרה פעם 

לגילוי אליהו.



פתיחת  כגון  אליהו',  של  'כוסו  מזיגת  של 
כן  חמתך  שפוך  הפיוט  ואמירת  הבית  דלת 
הובאו ע"י הרמ"א בשו"ע )סימן ת"פ סעיף א(. 

הכוס  שמזיגת  הרי  בדבר,  נתבונן  ואם 
מגלמת  רבה,  משמעותה  הנביא,  לאליהו 
בגאולת  המוחלטת  האמונה  את  היא 
ישראל, האמונה הברורה ש"היום אם בקולו 
תשמעו", היום יכול המשיח לבוא, היום אם 
רק נעשה רצונו יתברך! וכלשון הרמ"א שם 
על מנהג פתיחת הדלת - "כדי לזכור שהוא 
מכל  שמורים  אנו  בו  לילה  פי'   -( שמורים  ליל 
צרה ואין כל צר ומשחית יכול לגעת בנו(. ובזכות 

על  חמתו  וישפוך  משיח  יבוא  זו  אמונה 
המתכחשים בה'". 

והנה למנהג זה מצינו מספר נוסחאות.
ריקן  כוס  הסדר  שולחן  על  ששמים  א. 
שלא  כדי  הכוסות,  שיורי  שופכין  בו  גדול, 
לבזות שיורי המצוה וכדי שלא יהיו הכוסות 
שכבר שתו מהם פגומים, ורק מפני הכבוד 
קראו לכוס זה של השיורים "כוס של אליהו 

הנביא". 
בערב  כבר  לאליהו  הכוס  את  ב. שמוזגין 
החג בהכנת שולחן הסדר ועוד לפני עריכתו.

בצורת  בכלי  הסדר  בתחילת  מזיגתו  ג. 
לכל  הכוסות  את  אח"כ  מוזגין  שממנו  כד, 
המסובין כדי שלא להטריח את בעל הבית 

בחג החירות.
ד. למזוג את הכוס לפני שפוך חמתך וכך 
חתם  ובהגדת  מההגדות.  בחלק  מובא  גם 
אליהו  של  וכוס  רביעי  כוס  "מוזגין  סופר: 
הנביא, לרמז שאנו מאמינים שכשם שגאלנו 
וישלח  עוד  יגאלנו  הוא  ממצרים,  הקב"ה 
לנו את אליהו הנביא לבשרנו )סי' ת"פ סק"י(. 
קי  )ח"ה  חיים  בן  חבר  מליקוטי  עוד  ומובא 
ע"ב( כוס של אליהו אצל מרן החתם סופר 

ולתפארת  לכבוד  כוסות  משאר  גבוה  היה 
ולא שתה ממנו אדם.

המקור הקדום ביותר בו מוצאים אנו מנהג 
רבי  לכמוה"ר  הגדולה  כנסת  בעל  הוא  זה, 
חיים בנבנישתי זי"ע, בספרו "פסח מעובין" 
)אות קפב( והוא כפי השיטה הראשונה שציינו, 

ואלו דבריו שם: 
איזה  ישאר  ואם  פגום  הכוס  יהיה  "לא 
הנשאר  אותו  להריק  יזהר  משתייתו,  דבר 
אל הקנקן דמוזג ממנו ואחר כך יחזור וימלא 
ויעשה  פגום  הכוס  יהיה  למען שלא  הכוס, 
כן בכל ד' הכוסות וכו'. ויראה שזהו המנהג 
בשלחן  להניח  אשכנזים  לקצת  שראיתי 
הצריכים  הכוסות  מן  חוץ  ריקן,  אחד  כוס 
הנשאר  כל  להריק  בשולחן  למסובים 
מכוסות המסובין שם, וקורין אותו כוס של 
אליהו הנביא זכור לטוב. והנאני המנהג הזה 
וכן אני נוהג ומשיורי הכוסות הללו הניתנין 
בתוך הכוס הזה אני שותה בתוך הסעודה". 
משה  לכמוה"ר  מצינו  השניה  כסברא 

נדפסו בספר  זי"ע בתשובותיו, אשר  חאגיז 
"ברכת אליהו" לרבי אליהו אב"ד אוליינאב 
הם  ואלו  נה(  עמ'  תפח  שנת  וונזבעק  )מהדורת 

דבריו: 
על  אמת,  אמרי  קושט  אודיעך  "שאלתני 
מה סמכו בקצת ק"ק מאשכנז שג' ימים קודם 
הפסח מכינים את השולחן שעושים בו הסדר, 
לא זו אף זו, כי אם בליל פסח בהתחלת הסדר 
מכינים כוס אחד וממלאים אותו יין ואומרים 

זה הכוס של אליהו הנביא". 
כסברא השלישית מצינו בספר "אורחות 
חיים" ספינקא )סימן תעג אות ו( שמביא בשם 
ספר "מאורי אור בזה"ל: "וכן כוס של אליהו 
הנביא נמשך דרך חירות שהבעל הבית אינו 
טורח למזוג לב"ב, שגם הם מסובים בשולחן 
ושלא לטרוח הניחו תחילה כוס גדול למזוג 
ממנו ובשאלת תינוקות אמרו שהוא לאליהו 

הנביא". 
וסיכם זאת הגאון רבי חיים פאלאג'י בספרו 
"מועד לכל חי" )סימן ד אות ל( שהביא כי אחרי 
שראה את דברי הר"מ חאגיז ואת דברי בעל 
כנסת הגדולה בספרו "פסח מעובין"  ראה כי 

ישנם חילוקי מנהגים. וכך הוא כותב: 
שווים  אינן  אליהו  כוס של  דבמנהג  "דע 
דבאשכנז  והוא  אשכנז,  בני  עם  ספרד  בני 

בתחילת הסדר ממלאים תחילה כוס לאליהו 
הנביא ואחר הסדר מניחין אותו אצל המיטה 
שישן בה הבעל הבית, אך בני ספרד המנהג 
בתוך  ממנו  ושותים  הכוסות  משיורי  הוא 

הסעודה". 
מנהג נוסף מצאנו בענין זה, שיש הנוהגים 
ולקדש  הנביא  אליהו  של  הכוס  את  לקחת 
הואיל  חז"ל  שאמרו  דרך  על  בבוקר,  בה 

ואתעבד ביה מצוה חדא וכו'.

הוא  חמישי  כוס  מדוע  טעם 
לזכר אליהו הנביא 

אחת  הנה  כי  נעיר,  הדברים  ולסיום 
היא  הסדר  בליל  אנו  שמקיימים  המצוות 
חז"ל  אמרו  עליה  אשר  כוסות,  ד'  שתיית 
שבישראל  עני  "אפילו  ב(  )צט,  פסחים  בגמ' 
מארבע  לו  יפחתו  ולא  שיסב  עד  יאכל  לא 
כוסות של יין ואפילו מן התמחוי". וכן נפסק 
להלכה ברמב"ם )פרק ז מהלכות חמץ ומצה הל' ז(, 
ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה לא יפחתו 
מהן  כוס  כל  שיעור  כוסות  מארבעה  לו 
רביעית". הרי שעד כדי כך חשובה מצוה זו 
חכמים  לנו  שתיקנו  כוסות,  ד'  שתיית  של 
שצריך לנותנם לעני המתפרנס מן הצדקה! 

ד'  כנגד  ניתקנו  אלו  כוסות  ד'  וכידוע 
)שמות  גאולה האמורים בתורה  לשונות של 
ה'  אני  ישראל,  לבני  אמר  "לכן   – ו-ח(  ו, 

מצרים,  סבלת  מתחת  אתכם  והוצאתי 
אתכם  וגאלתי  מעבדתם,  אתכם  והצלתי 
ולקחתי  גדלים.  ובשפטים  נטויה  בזרוע 
אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים וידעתם 
מתחת  אתכם  המוציא  אלקיכם,  ה'  אני  כי 
הארץ  אל  אתכם  והבאתי  מצרים.  סבלות 
לאברהם  אתה  לתת  ידי  את  נשאתי  אשר 
מורשה  לכם  אתה  ונתתי  וליעקב  ליצחק 
'וגאלתי',  'והצלתי',  'והוצאתי',   - ה'"  אני 

'ולקחתי', הרי לנו ד' לשונות. 
גם  יש  שבתורה  יראה  בכתוב  והמתבונן 
לשון חמישית 'והבאתי'. אכן נחלקו רבותינו 
לאו,  אם  חמישי  כוס  למזוג  צריכין  אם 
ומחמת הספק לא תיקנו חז"ל לשתות כוס 
כנגד לשון זו, אך מחמת הספק אם צריך כוס 
חמישי אי לא מניחין אנו כוס חמישי והוא 

הנקרא כוס של אליהו.

של  דבביאתו  אלא  מקרה,  דרך  זה  ואין 
גמר  לידי  החמישית  הלשון  תבוא  אליהו 
"והבאתי  הכתוב  סוף  בנו  יקויים  אז  או   –
אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת 
ונתתי אתה  וליעקב  ליצחק  אתה לאברהם 
ארץ  לנו  תנתן  כי  ה'",  אני  מורשה  לכם 
ישראל נתינה עולמית, וביותר דהרי בביאתו 
כמו  הספקות,  יתבררו  הנביא  אליהו  של 
של  כוס  זה  כוס  שם  נקרא  לכן  שהזכרנו, 
צריך  האם  שיברר  זה  שהוא  הנביא  אליהו 

לשתות כוס נוסף עבור הלשון החמישי.
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יורה  האמת  "אבל 
לא  מעולם  כי  דרכו 
בגופו  אליהו  עלה 
למעלה מיו"ד טפחים, 
נשמתו  נפרדה  אך 
והנשמה  שם,  מגופו 
עולה ומשמש למעלה 
וגופו  בין מלאכי שרת 
בגן  ושורה  נתדקדק 
בעולם  התחתון  עדן 
הבשורה  וביום  הזה, 
במהרה בימינו תתלבש 
הקדוש  בגוף  נשמתו 
הלז ואז הוא ככל אדם 
ישראל" ונביאי  מחכמי 
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הרבצת התורה בצרפת

שיעורים רבים הוקמו בכל קהילות צרפת 
לימינו  העומדים  ובניו  שליט"א  מו"ר  ע"י 
הרה"ג רבי רפאל, רבי משה, רבי יואל ורבי 
מהמהפכה  כחלק  שליט"א,  פינטו  מיכאל 
העוברת  הצרפתית"  "המהפכה  התורנית, 
בכתבות  סיפרנו  עליה  וליון,  פריז  על 
קודמות. אין יום שאין בו שיעור, ויש ימים 
שיש בהם מספר רב של שיעורים. בתחילה 
מסר את השיעורים הרב לבדו, אך בראותו 
את גודל המעמסה, את גודל הביקוש, בקש 
של  ובזכות  במצוה  חלק  שיטלו  מבניו  גם 
הרבצת תורה, ויאותו למסור שיעורים לכל 

מבקש. 

שיעור  לכל  אחר,  יוזם  שיעור  לכל  אכן, 
סיפור אחר, יש שהוקם השיעור לעילוי נשמת 
ויש שלרפואת אלמוני, יש שהיה צריך  פלוני 
השקעה רבה ושעות של שכנוע ויש שרק נודע 
הרעיון ורבו המבקשים, כמו כן ישנם שיעורים 
יד  על  לספור  בהם אפשר  שאת המשתתפים 

אחת ויש שלא יספיקו ידים רבות...

אך דומה שסיפורו של השיעור החדש אשר 
נוסד בצרפת מזה זמן לא רב, הוא סיפור בו 
זמן רב לא נתקלנו. סיפור חוצה יבשות וימים, 
הכל  ומעל  עולם  בבורא  בטחון  של  סיפור 

סיפור על כוח התורה. 

ייסודו  עצם  באשר  הוא  מיוחד  זה  שיעור 
בכל  גלים  ומכה  הכתה  והקמתו  סודו,  הוא 

רחבי יהדות צרפת. 

טומן  השיעור  של  ששמו  הרי  תרצו  אם 
בומביי".  של  "השיעור   – סודו  את  בחובו 
בומביי? מה לפרבר באחת הערים המרכזיות 
לבומביי  מה  וביותר  ולבומביי?  צרפת  של 

ולשיעור תורה? אכן, כך היה מעשה:
שמענו  הדברים  סיפור  את  כי  נציין  וזאת 
המעשה  מבעל  ובכללם  יהודים  ממספר 
לשמוע  פנימה  הקודש  אל  נכנסנו  אף  עצמו, 
ורק  את הדברים ממרן עט"ר מו"ר שליט"א, 
אחר כל זאת העזנו להעלות את הפרטים עלי 
ובמילים  המועטות  שבשורות  וכמדומה  דף. 
אשר  מרתק  סיפור  לפנינו  פרוס  המדודות 
רואים  הרי שבפרסומו  בו,  הכלול  לכל  מעבר 
אנו שליחות, באשר על ידו יחזו ויראו כולם 

מהו כוחה של תורה! 

קרן אור בתופת של בומביי

בומביי הנה עיר בהודו, מומבאי היה שמה 
ושונה לבומביי, ועדיין יש הקוראים לה כך ויש 
בקושי  מזמן  לא  שעד  עיר  כך,  לה  הקוראים 
אנשים  לנו  מה  שהרי  שמעה,  את  שמענו 
מילא  בומביי,  ולעיר  ומצוות  תורה  שומרי 
נפשות  חופשיים,  אנשים  תרמילאים,  אותם 
תכלית,  אחר  המחפשות  מיוסרות  יהודיות 
)במקום לחפש  ויוצאים להודו  רוחניות,  אחר 
בביתם, בבית הכנסת הסמוך למקום מגוריהם, 
ענינו לכתבה אחרת(, אך אנו חרדים  זה  אכן 
בני חרדים, שומרי תורה, קלה כבחמורה, מה 

לנו ולהודו. 

אכן לצערנו הרב לפני מספר חודשים עלתה 
בפרט,  ובומביי  בכלל  הודו  הודו,  לכותרות 

ובנסיבות טראגיות. 
)26 בנובמבר למנינם(,  היה זה ביום רביעי 
משולבת  טרור  מתקפת  בעיר  החלה  אז 
הודים  אזרחים,  מאות  ונפצעו  נהרגו  בה 
הודעת  פי  על  כלל,  הפיגוע  ומערביים. 
משטרת הודו, מתקפה משולבת של מחבלים 
נשק,  בכלי  החמושים  ומחבלים  מתאבדים 
מספר  על  שהשתלטו  ורימונים,  רובים 
בני  ולקחו  אזרחים  הרגו  בבומביי,  מקומות 
ערובה. אט אט נודע גודל ההתקפה, היה זה 
פיגוע בסדר גודל המוני, החמושים תקפו לא 
שני  בהם  בעיר,  שונים  יעדים  משבעה  פחות 
מלונות יוקרה, מלון טאג' מהאל, מלון אוברוי, 
ובית חב"ד בעיר אתר היסטורי ותחנת הרכבת 

צ'האטראפאטי שיוואג'י.
אט אט נתגלתה הזוועה במלואה, בפיגועים 
נהרגו למעלה מ-195 אזרחים, ובתוכה הנקודה 
קדושים  יהודים,  ששה  הזועקת,  היהודית 
וצדיקים, ביניהם שלוחי חב"ד, אשר ניהלו את 

בית חב"ד בעיר.
כותרות העיתונים בשרו בימים הבאים על 
מוקדי  ובשאר  חב"ד  בבית  שארעה  התופת 
הולצברג,  הזוג  בני  בנם של  על  כמו  הפיגוע, 
מעטים  אכן  נס.  בדרך  שניצל  מוישה'לה, 
ידעו מה ארע באותה השעה בביתו של מו"ר 
שליט"א בצרפת... מעטים ידעו על אותה קרן 
אור מיוחדת ונפלאה שהאירה את שמי בומביי 

באותה שעה...

"זמירון" וכח התורה

גדלה  קהילה  קיימת  בצרפת  כידוע 
אחת  שליט"א,  מו"ר  של  בצילו  המסתופפת 
המשפחות השייכות לקהילה זו היא משפחת 
מויאל, הקשורה בקשרי חיבה אהבה וידידות 
התקשר  הימים  באחד  שליט"א,  מו"ר  עם 
וזימן  שיחי',  מרציאנו  הרב  הרב,  של  מזכירו 
כמובן  פנימה,  הקודש  אל  המשפחה  בני  את 
וחיכו  התישבו  שנקבע,  בזמן  הם  שנכנסו 
שקוע  שהיה  שליט"א,  מו"ר  של  פיו  למוצא 
הוא  פנה  דקות  מספר  לאחר  במחשבות, 
לתת  הוא  שרוצה  אמר  ולהפתעתם  אליהם 
להם מתנה, "בדרך כלל נותן אני מתנה לכם, 
מתנה  לתת  אני  רוצה  הפעם  אך  הגברים, 
לגב' מויאל", אמר ולא באר כוונתו, קם הוא 
לא  ובידו  חזר  דקות  מספר  ולאחר  ממקומו 
פחות מאשר... "זמירון", סידור זמירות שבת. 
ה"זמירון" אחוז בידיו ובפיו בקשה – "מהשבת 
שבת,  זמירות  לשיר  התחילו  ממכם  אנא 
הזמירות  באמירת  יש  וחשובה  גדולה  סגולה 

בעת הסעודה". 
אדון מויאל ואביו, שהיו ישובים לפניו, היו 
ולזמירות  להם  מה  וכי  סיפרו,  כך  המומים, 
שבת, כלום לשם כך נקראו הם פנימה, ובכלל 
השבת אשתו בחו"ל ולא תספיק להגיע לארץ 
לשיר עמו את הזמירות. הרב שמע את דבריו, 
תהיה  אשתך  אם  מדבריו,  בו  חזר  לא  אך 
זמירות השבת, ואם לא  השבת בבית תשירו 

אז בשבת הבאה.
האדון  בידי  ה"זמירון"  שניתן  לפני  רגע 
מויאל, פנה אליו הרב ואמר לו, היום הוא יום 
שיעור  בביתך  לפתוח  אתה  מוכן  האם  רביעי, 
תורה מידי יום רביעי? האם מוכן אתה לפתוח 

שיעור, שימסר על ידי בני משה שליט"א?
אחר דין ודברים במהלכו הסכים אדון מויאל 
ההמום לבקשה לה כלל לא ציפה, אך שאל אם 
זה אפשרי שהשיעור יערך ביום שלישי. אך הרב 
סרב באומרו שמבקש הוא שהשיעור יערך ביום 
או  הסכים,  מויאל  אדון  כאמור  בדוקא.  רביעי 
ברכות  תוך  כבוד  אחר  ה"זמירון"  לו  ניתן  אז 

ואיחולים, לו ולאביו שיחי'.

תודה... על?

רק יומיים עברו והנה בשעה בה ישב מו"ר 
שליט"א עם רבני הכולל והישיבה, ראש הכולל 
ברוך  ר'  הרה"ג  סלומונס,  יהושע  רבי  הרה"ג 
בפריז,  התורה"  "קול  ישיבתנו  ראש  ליבוביץ  
דוד  רבי  והמשיב  ציגלמן  דניאל  ר'  הרה"ג 
דקלבוים שליט"א, בדיון אודות ענייני הישיבה 
והנלמד בה, צלצל הטלפון, על הקו היה אדון 
שני  שליט"א  למו"ר  למסור  שבקש  מויאל, 
ושנית  רבה  תודה  לו  למסור  ראשית  דברים, 
ותהיה  שעה  עוד  הביתה  חוזרת  אכן  שאשתו 

עמו בסעודת שבת.

השיעור של
בומביי

ספור השגחה פרטית

אחרי שקיבלתי על עצמי 
ליסד שיעור תורה בביתי 
מידי יום רביעי בשבוע, 
שלחה אלי אשתי הודעה 
מבוהלת, בה כתבה כי נמצאת 
היא במלון טאג' מאהל בו 
מתרחש באותם רגעים פיגוע 
טרוריסטי, ניסיתי להרגיע 
אותה, ואמרתי לה שאני בטוח 
שהיא תחיה, כי הרב הביא לי 
מתנה לתת לה לשבת. ואשר 
על כן סמוך אני ובטוח שהיא 
תנצל ועוד השבת תזכה 
להגיע לביתנו ולשיר עמי 
זמירות בסעודות שבת...



מו"ר שליט"א התפלא על הדברים, ראשית 
על מה מגיעה לו תודה מיוחדת, ושנית שהרי 
לא  אשתו  כי  מפורשות  לו  אמר  מויאל  אדון 
תשוב הביתה לשבת, מה א"כ ארע. ולפיכך נגש 
אל הטלפון לבררם. או אז נפרסה לעיניו ולעיני 
יום  באותו  ארעה  אשר  המופלאה  הפרשה  כל 

רביעי. 

כשההתרגשות  מויאל,  אדון  לו  סיפר  וכך 
באותו  נחנק:  קולו  פעם  ומידי  בקולו,  ניכרת 
בהודו  היתה  אשתי  הרב,  אצל  שהייתי  הזמן 
צריכה  שהיתה  עסקים  פגישות  מספר  לרגל 
גם  להימשך  אמורות  היו  הפגישות  לנהל, 
בתחילת השבוע הבא, וזו היא הסיבה שאמרתי 
לרב, כי אשתי לא תשוב לשבות עמי בצרפת, 

בשבת זו.

קלה,  שעה  המצב,  את  שינה  הקב"ה  אך 
דקות ספורות, אחרי שיצאתי מבית הרב ואחרי 
בביתי  תורה  שיעור  ליסד  עצמי  על  שקיבלתי 
אשתי  אלי  שלחה  בשבוע,  רביעי  יום  מידי 
היא  נמצאת  כי  כתבה  בה  מבוהלת,  הודעה 
רגעים  באותם  בו מתרחש  טאג' מאהל  במלון 
מבוהלת,  היתה  הודעתה  טרוריסטי,  פיגוע 
כיאה לאשה המפחדת על חייה, ניסיתי להרגיע 
תחיה,  שהיא  בטוח  שאני  לה  ואמרתי  אותה, 
כי הרב הביא לי מתנה לתת לה לשבת, ואשר 
ועוד  תנצל  שהיא  ובטוח  אני  סמוך  כן  על 
השבת תזכה להגיע לביתנו ולשיר עמי זמירות 
שאלתי  הבאה,  בהודעתי  שבת...  בסעודות 
אותה, "האם את מוכנה לקבל על עצמך לייסד 
רביעי",  יום  בכל  מעתה  בביתנו  תורה  שיעור 
והיא ענתה "אני מוכנה אפילו בכל יום מימות 

השבוע, העיקר להינצל מהתופת". 

בקומה  שכבה  שאשתי  שעות,  כמה  לאחר 
אימה,  עד  מפוחדת  המלון  בית  של  השניה 
המלון  בית  על  הודים  קומנדו  חיילי  השתלטו 
אז  רק  הטירוריסטים,  כל  את  פצעו  או  והרגו 
מהמלון,  ולצאת  לרווחה  לנשום  היא  יכלה 
הדבר הראשון שעשתה כשיצאה מן המלון זה 
להתקשר אלי וכך ספרה היא, בתחילה – היה 
זה באותה שעה בה ישבתי אני בחדרו של הרב 
- ישבה אשתי בלובי המלון בבומבי עם קבוצת 
אנשי עסקים, לפתע מבלי סיבה הנראית לעין, 
כנראה היה זה בזכות שקיבלתי על עצמי ליסד 
את אותו שיעור תורה בביתנו, ביקשה מאותם 
אנשי עסקים לעלות למסעדה הנמצאת בקומה 
העליונה. מספר אנשי עסקים החליטו להיפרד 
מספר  עמה,  עלו  רובם  אך  למטה,  ולהישאר 
הם  העליונה, שמעו  לקומה  אחר שעלו  דקות 
לפתע צעקות וצרחות אימים מלווים בצרורות 
של יריות מכיוון הלובי. דרמה איומה התרחשה 
באום רגעים, טרוריסטים חמושים פרצו לתוך 
אלו  ביריות  כיון,  לכל  וירו  המלון  של  הלובי 
רק  אנשים.  עשרות  של  חייהם  את  הם  קפחו 
היום כיומיים אחרי האירוע, שח אדון מויאל, 
מבינים אנו את גודל הנס, אותם אנשי עסקים 
נפצעו,  וחלקם  נרצחו  חלקם  למטה,  שנשארו 
כי  אמר  ההודי  בצבא  הקומנדו  יחידת  מפקד 

ראה כ-50 גופות במלון טאג' 
רבים  תיירים  במומבאי. 
סיפרו  מהמלון  ששוחררו 
מלאה  היתה  ש"הרצפה 
בזכות  וב"ה  ובגופות".  בדם 
השיעור  בזכות  התורה, 
ברכותיו  ובזכות  שקיבלתי 
מכל  נצלה  אשתי  הרב,  של 
התופת הלזו... כך סיפר אדון 

מויאל לרב...

באותה  לפלא!  הדבר  ויהי 
שעה בו בקשו הרב לקבל על 
עצמו יסוד שיעור תורה, שיש 
בו זכות תורה וכח הרבצתה, 
ידיעתו  בלא  אשתו,  עמדה 

בסכנה עצומה וניצלה!

סוף דבר

לדידו  תמה  לא  בכך  אכן 
המיוחדת  דשמיא  הסייעתא 
לה זכה, אחר שניצלה אשתו 
בקשה היא לשוב לצרפת אל 
בבואה  ומשפחתה,  בעלה 
כי  התבשרה  התעופה  לנמל 

העולם  לכל  ולא  לצרפת  יוצאות  טיסות  אין 
הלחץ  ובא,  יוצא  לכל  סגור  התעופה  שדה   –
כנמל  תיירים  עמוסי  במקומות  ובפרט  בהודו 
שמא  פחדו  רבים  תיירים  רב,  היה  התעופה 
טירור  לאירועי  סימנים  הם  אלו,  פיגועים 
אחרים ובקשו לשוב כל אחד לביתו ומשפחתו, 
העומס רב, הלחץ עצום, לפתע הסתכל עליה 
אחד הדיילים ושאלה האם את ישראלית? היא 
השיבה אני יהודיה מצרפת. והוא אמר לה תדעי 
לך שיש מטוס אחד של אל-על שיוצא ברגעים 
הקרובים לישראל, תעלי עליו. וכך יצאה היא 
לישראל,  בדרכה  מיוחדת  דשמיא  בסייעתא 
מישראל  דרכה  את  עושה  כבר  היא  וכעת 
לצרפת... לשבות בשבת עמי, שבת בה נתחיל 
לשורר זמירות באושר רב, כמו שהרב אמר! על 
כל זאת רציתי להודות לרב שליט"א. עד כאן 

היו דבריו. 

זהו סיפורו של השיעור בבומביי, זהו סיפורו 
משפחת  בבית  המתקיים  הקבוע  השיעור  של 
מחברי  רבים  אשר  רביעי,  יום  מידי  מויאל 
ומרבים  אליו  מצטרפים  והקהילה  המשפחה 
גלים ברחבי  זהו הסיפור שהכה ומכה  תורה... 

צרפת!

של  "השיעור  מהו  אתם  מבינים  עכשיו 
בומביי"? 

התורה  כוח  רב  מה  אתם  מבינים  עכשיו 
– להציל ממוות... 

"כי טוב סחרה מכל סחורה" – "עץ חיים היא 
למחזיקים בה"!!! כפשוטו ממש, כי מי שמחזיק 

בה זוכה לחיים...
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מו"ר  הו"כ  אל  נגשנו  זאת  שומענו  אחר 
מפיו,  הדברים  סיפור  את  לשמוע  שליט"א 
ועל אף שאת עיקרם כבר הבאנו בפניכם, הרי 
שאינו דומה סיפור הדברים הנזכרים כשהם 
עולה  אז  או  שליט"א,  מו"ר  מפי  נשמעים 
ומאיר מהם אור נוסף, אור של ענוה ואמונה, 
ומוחלטת  תמימה  ואמונה  עצמית  ענוה 

בבורא עולם. 
בהכנסנו אליו פתח מו"ר שליט"א ואמר: 

"ויט  כב-כג(  י,  )שמות  אומר  כתוב  הנה 
אפלה  חשך  ויהי  השמים  על  ידו  את  משה 
בכל ארץ מצרים שלשת ימים. לא ראו איש 
את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלשת ימים 
ולכל בני ישראל היה אור במושבתם", כידוע, 
המכות  עיקר  אחר,  במקום  כן  בארנו  וכבר 
בני  את  ללמד  בכדי  היה  מצרים  הוכו  בהם 
ישראל כי הקב"ה מושל ושולט בכל כמאמר 
לנו להבין  ויש  ה'".  כי אני  "וידעתם  הכתוב 
יכל  הלא  דווקא,  חושך  מכת  של  ענינה  מה 
כפי  בסנוורים,  המצרים  את  להכות  הקב"ה 
בבואם  סדום  אנשי  את  המלאכים  שהכו 

להציל את לוט, מדוע הכם דוקא בחושך.
וחשבתי כי ענין זה בא ללמדנו, כי פעמים 
כאשר  וגם  האורה,  סיבת  הוא  הוא  החשך 
שהכל  ארץ,  מכסה  שהחשך  לאדם  נראה 
יתיאש  בל  בכל,  שולט  פנים  ההסתר  חשוך, 
במושבותם".  אור  היה  ישראל  "ולבני   –
ביותר,  אפילו כשנמצא האדם במצב הקשה 
כיוון אפשרי,  כשהאפילה מקיפה אותו מכל 
כשהיאוש שולח את ידיו ותופס אותו והחרב 
החדה כבר מונחת על צווארו ידוע ידע כי גם 

במעמקי החושך יכולה לזרוח קרן אור. 
סיפור  הוא  לשמוע,  אותו באתם  הסיפור 
בתוככי  גם  איך  הזה,  הענין  את  הממחיש 
החושך, כשהיאוש מכרסם בכל פינה, משגיח 
הקב"ה ועוזר על כל צעד ושעל, בלא שהאדם 

מודע לכך בשעת מעשה.
היה, בצרפת מתגוררת  כך  ומעשה שהיה 
משפחה בשם משפחת מויאל, בני המשפחה 
לכל  קרוב  לבם  אשר  חמים,  יהודים  הינם 
קרובים  בשנים  רבות  מזה  שבקדושה,  דבר 
לשושלת  ומאודם  לבם  בכל  הם  וקשורים 
המפוארה של משפחת פינטו, ואף מקפידים 
הם להשתתף מידי שנה בהילולה הגדולה של 

רבי חיים פינטו זיע"א במרוקו.
בהילולה האחרונה רציתי לדבר עם אדון 
מויאל וביקשתי ממר מרציאנו שיבקש ממנו 
להגיע, אך למרות שזמן רב רציתי לדבר עמו 
הדבר נידחה ונידחה במשך שלושה חודשים 
לא  ההילולה  בזמן  אף  אחר.  מעכב  פעם  כל 

התאפשר לי לדבר עימו.
היה זה ביום רביעי לפני מספר שבועות, 
לדבר  מוסבר,  בלתי  דחף  פנימי,  רצון  חשתי 
מיוחד,  צורך  כל  בלא  וזאת  מויאל,  מר  עם 
שוב פניתי למר מרציאנו ואמרתי לו שיתקשר 
לאדון מויאל ויאמר לו לבוא עוד היום מבלי 
כבר  נדחית  שפגישתנו  כיון  זאת  לדחות 
שלושה חודשים ללא סיבה הנראית לעין. מר 
ולאביו  מויאל  לאדון  אכן התקשר  מרציאנו 
ואמר להם שרבי דוד רוצה לראותם ולשוחח 

עימם.
פי,  למוצא  וחיכו  התישבו  לפני  כשבאו 

צורך  כל  ללא  להם  קראתי  כאמור  אני  אך 
שלא  להם  אמרתי  הרבה  במבוכתי  מיוחד, 
תרומה  לקבל  כדי  להם  שקראתי  יחשבו 
מויאל.  לגברת  מתנה  לתת  שברצוני  אלא 
ידעתי  לא  מפי  אלו  מילים  כשהוצאתי  מיד 
אין  הנאמר  את  אך  פשרן...  את  להסביר 
מויאל,  לגברת  לתת  מה  חיפשתי  להשיב, 
מתאים  דבר  במשרד  לי  שאין  כשראיתי 
ירדתי למשרדו של רבי חנניה ושאלתיו אם 
חנניה  רבי  לאשה,  המתאימה  מתנה  לו  יש 
השיב לי במילתא דבדיחותא "כבוד הרב יש 
לי רק מחשב לתת לה". כך בעודי סוקר את 
החדר נחו עיני על ספר "זמירות של שבת", 
ידעתי אם מתאים להביא  האמת היא שלא 
שזו  כיון  אך  מויאל,  לגברת  שכזו  מתנה 
היתה האפשרות היחידה נטלתי את הספרון 

והבאתי אותו לחדרי.
לאדון  הספרון  את  הגשתי  כשנכנסתי 
במתנה  אותו  שיביא  לו  ואמרתי  מויאל 
לאשתו, ומעתה מידי שבת הם ישירו זמירות 
לי  ואמר  בי  הביט  מויאל  אדון  זה,  מספרון 

זמירות  לשיר  יודעים  אינם  ואשתו  שהוא 
שבת ובלאו הכי אשתו נמצאת כרגע בחו"ל 
לו  אמרתי  הבא.  בשבוע  רק  לחזור  ואמורה 
שעל כל פנים הם ינסו ללמוד את הזמירות 
בבית בשבת הקרובה  לא תהיה  ואם אשתו 

יתחילו זאת מן השבת הבאה.
רגע לפני שהגשתי לו את הספרון משכתי 
אותו חזרה ואמרתי לו שאני מבקש שמידי 
יום רביעי  בערב, יערך בביתם שיעור תורה 
ובני רבי משה יבוא למסור את השיעור. אדון 
מויאל הסכים לבקשתי אך שאל אם אפשר 
שהשיעור יערך ביום שלישי. אמרתי לו שאני 
בדוקא,  רביעי  ביום  יערך  שהשיעור  מבקש 
כהיום הזה. לאחר מכן נתתי לו את הספרון 

ופטרתי אותו ואת אביו לשלום.
לאחר צאתם מן המשרד, כששחזרתי את 
כל מעשי ואת תוכן השיחה לא ידעתי להסביר 
לעצמי מדוע נהגתי באופן זה, זמירון? שיעור 

תורה? למה בכלל קראתי להם? 
כעבור יומיים קיבלתי את התשובה, ביום 
שישי כישבתי עם רבני הכולל, צלצל הטלפון 

ומר מרציאנו הרימו, על הקו היה אדון מויאל 
שבקש למסור לי תודה רבה גדולה ושאשתו 
אמורה לחזור הביתה עוד שעה. כששמעתי 
זאת התפלאתי ראשית מדוע מגיעה לי תודה 
רבה. ושנית הלא אשתו אמורה לחזור בשבוע 
ואילך  ומכאן  הטלפון  את  נטלתי  הבא? 
שמעתי מפיו של מר מויאל דברים מופלאים 

אשר הרעידו את ליבי. 
וכך סיפר לי מר מויאל, ביום רביעי, אותו 
היום בו נפגשנו במשרד, ישבה אשתו בלובי 
עסקים,  אנשי  קבוצת  עם  במומבי  במלון 
ביקשה  לעין  הנראית  סיבה  מבלי  לפתע 
מהם לעלות למסעדה בקומה למעלה. דקות 
ספורות אחר שעלו לקומה העליונה, שמעו 
באותם  הלובי.  מכיוון  יריות  צרור  לפתע 
למטה,  איומה  דרמה  התרחשה  רגעים 
המלון  של  הלובי  לתוך  פרצו  טרוריסטים 

וקיפחו את חייהם של כשמונים אנשים. 
קרב  התנהל  בהם  ממש,  רגעים  באותם 
היריות במלון, ישבנו ביחד במשרדי וביקשתי 
מאדון מויאל לארגן שיעור תורה ביום רביעי 
לפגוש  ביקשתי  מדוע  ידעתי  לא  אז  בביתו. 
לא  שמלכתחילה  למרות  יום  באותו  אותו 
לא  כן  כמו  לו.  לומר  עומד  אני  מה  ידעתי 
ידעתי למה רציתי לתת מתנה לגברת מויאל 
והשאלה  שבת,  זמירות  של  ספרון  עוד 
לארגן  ממנו  ביקשתי  למה  מכולם,  הגדולה 
כעת  אך  בדוקא.  רביעי  וביום  תורה  שעור 

התבאר הדבר.
וכך, האשה בעודה מתחבאת ושוכבת על 
הרצפה בקומה למעלה, שלחה מיסרון לבעלה 
שהיא חוששת לחייה בעלה, כך סיפר, כתב 
כבר  היא  שבשבת  ובטוח  סמוך  שהוא  לה 
לה  שלח  פינטו  הרב  כי  בבית  חזרה  תהיה 
אם  ושאלה  שבת.  לזמירות  ספרון   – מתנה 
מוכנה היא לייסד שיעור תורה בביתם, והיא 

נענתה בשמחה וברצון, העיקר להינצל...
כך  וכדבריו  בעלה  וזכה  היא  זכתה  ואכן 
לשבת  ולחזור  להינצל  האשה  זכתה  היה, 
לביתה, ומיני אז זכו היא ובעלה להפוך את 
ביתם לבית ועד לחכמים, על ידי יסוד שיעור 

תורה מידי יום רביעי.
כך לאחר מעשה, התחברו כל חלקי הפאזל 
ונאספו לתמונה שלימה וברורה, הקב"ה הוא 
מנהיג הבירה ובכדי לקיים את רצונו לעיתים 
אל  רצונו  את  שיוציאו  שליחים  הוא  בוחר 
הפועל. שליחים אלו לעיתים פועלים מתוך 
לעיתים  אך  הם,  גבוה  שלוחי  כי  ידיעה 
פועלים גם בלא לדעת זאת, אני הייתי שליח 
מהסוג השני, ככלי שרת, כבובה על חוטים, 
ללא ידיעה, ללא הבנה, זכיתי להיות שלוחו 
של מקום, אולי בזכות אבותי הקדושים, איני 
יודע למה, אך זכיתי שתתגלגל על ידי זכות, 
של יסוד שיעור תורה, של כבוד שבת קודש, 

שעל ידה נצלה אשה זו.
והוא אשר אמרתי לכם בתחילת השיחה, 
"וימש  ביותר,  הגדול  החושך  בתוככי  גם  כי 
חדה  שחרב  סיכוי,  שאין  כשנראה  חשך", 
מונחת על צווארנו, גם אז הקב"ה שבידו נפש 

כל חי מצמיח ישועה וקרן אור...
ואמונה  ענוה  לכם,  הקדמנו  כבר  הלא 

מוחלטת, והדברים מדברים בעד עצמם...

השיעור של בומביי - מזוית אחרת
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רק היום כיומיים אחרי 
האירוע... אותם אנשי 
עסקים שנשארו למטה, 
חלקם נרצחו וחלקם נפצעו, 
תיירים רבים ששוחררו 
מהמלון סיפרו ש"הרצפה 
היתה מלאה בדם ובגופות". 
וב"ה בזכות התורה, בזכות 
השיעור שקיבלתי ובזכות 
ברכותיו של הרב, אשתי 
נצלה מכל התופת הלזו...
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