
"פניני דוד" - ירושלים

"אור חיים ומשה" - טורונטו, קנדה

"אור חיים ומשה" - מכסיקו

קבר רבי חיים פינטו זי"ע, מרוקו

"חסדי דוד" - מרסיי, צרפת

"מקדש לדוד" - אשדוד

ישיבת "תורת דוד" - אשדוד "כולל פינטו" - מנצ'סטר

"אורות חיים ומשה" - אשדוד

"אור חיים ומשה" - ניו יורק

"ישיבה לצעירים" - רובע 17, פריז

"אור חיים ומשה" - ארגנטינה

"אור חיים ומשה" - רובע 19 פריז

"אור חיים ומשה" - ליון, צרפת



עורך ראשי
הרב אריה מוסבי

חברי מערכת
הרב בנימין כהן
הרב מרדכי זר

הרב אברהם יאיר נקי
הרב יוסף סופר

הרב בנימין תורג'מן

עורכת גרפית
ג. לוריא

כתובת המכון
רחוב בית וגן 8 

ירושלים
ת.ד. 16253 

ירושלים 91162
טלפון: 02-6433605  

פקס 02-6433570
p@hpinto.org.il
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אלול תשע"ה
יו"ל על ידי

יושב לו הסוחר בבית מסחרו.
סוחרים באים ומציעים לו סחורה, בוחן הוא אותה ובוחר 

היטב. אם טובה היא - רוכש הוא ממנה בכמות גדולה, בהשקעה 
רבה שממנה תקוותו להוציא פרנסה בשפע והצלחה.

זהירותו נדרשת תדיר לבל יגיעו אליו נוכלים שבידם סחורה פגומה, כזו שאין 
תוכה כברה ולאחר זמן יתגלו חסרונותיה. גם הפסדים בוא יבואו במקרה שכזה.

זו שגרת יומו, זוהי דרכו של מסחר.
אחת לשנה, זאת יודעים הכל, נסגרים שערי בית המסחר ליום, יומיים או שלושה. מוגפים 

גם תריסי חלונות הראווה. יושב הוא הסוחר ומסתגר לו במשרדו פנימה עם פנקסיו. בוחן 
היטב את מאזניו. 

שם, ברגעים הללו מתגלים המספרים האמיתיים. זוהי העת שבה מחשב הוא את כל הנעשה 
בין כתלי בית המסחר במהלך השנה כולה. 

ההצליחה דרכו? האם הרוויח? האמנם התנהל בחכמה ודעת, או שמא נפתה הוא אחר רגעים 
חולפים של רווח זמין שנזקיו גדולים מתועלתו? 

טוב  סימן   – הן  ושמחות  טובות  הסוחר.  פני  על  תוצאותיו  ניכרות  יום החשבון  בסיומו של 
לכלכל  דרכיו,  לשפר  עליו  כי  היא  אות   – הן  ומכורכמות  רעות  החולפת.  השנה  לכל  הוא 
מעשיו בתבונה מעתה ואילך. למען יוכל להחזיק הלאה בבית מסחרו ולהתפרנס ממנו עוד – 

לאריכות ימים ושנים בעזרת אדון הכל. 

הימים הנוראים הנה באים.
אך   – לעיתים  מתפתים  ומוכרים,  קונים  כולה.  השנה  במהלך  אנו  מנהלים  רבות  עסקאות 
משתדלים שלא. אך כעת, בימים הרי גורל אלו, הגיעה השעה לחשבון אישי ואמיתי, כל איש 

בפני עצמו ומול קונו. חשבון שתוצאותיו כה מהותיות!
“על כן יאמרו המושלים בואו חשבון" – המושלים ביצרם נדרשים לבוא חשבון עם מעשיהם 

של משך השנה כולה. הנזכה? הזכים אנו מעבירות ומעשים או שמא לא.
היש באמתחתנו עם מה לבוא לימי הדין והחשבון? זו העת לתקן, זהו הזמן ליישר את מעשינו.

ולוואי וירצה האלוקים את מעשינו. שנזכה לצאת מימי הדין ונהרה על פנינו.

גליון זה שבידכם מלא וגדוש הוא בברכה וטוב.
מעשי צדיקים ומוסריהם. דברי מורנו ורבנו שליט"א והנהגות קודש מ'חצרות החיים' והימים 

הקדושים שבעיצומם אנו שרויים.
בין מגוון הנושאים תוכלו גם לקרוא ולהתעדכן על הפעילותו חובקת תבל – של מורנו הרב 

שליט"א ושליחיו בכל העולם.
ברכה היא לכם וזכות היא לנו.

טובים  לחיים  צדיקים,  של  בספרם  ולהיחתם  להיכתב  כולנו  שנזכה  ותפילתנו  ברכתנו 
ומאושרים. שנזכה לחוג ימי החגים ברוב גילה ודיצות ושהשנה הבאה עלינו לטובה – טובה 

תהיה מזו שלפניה בכל.

  שנה טובה ומבורכת
 לכל קוראי ‘בחצרות החיים' 
שבכל העולם כולו.

המערכת

דבר המערכת

ם
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לקבלת הבטאון והעלון בדוא"ל שלחו בקשה לכתובת:
p@hpinto.org.il
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דברות קודש
דברי חיזוק שנאמרו 

מפי מורנו ורבנו הגה"צ
רבי דוד חנניה פינטו שליט"א

ראש השנה
יום כיפור

ותשובה ותפילה וצדקה
 עובדות רעיונות והנהגות
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 עובדות והנהגות 

מחייהם של גדולי ישראל

לקדושים אשר בארץ 
מסע מורנו ורבנו שליט"א

בתפילה על הכלל והפרט
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"פניני דוד" 

ירושלים
רחוב בית וגן 8 ירושלים

ת.ד. 16253 ירושלים 91162
טלפון: 02-6433605 

פקס 02-6433570
jerusalem@hpinto.org.il

מוסדות
"אורות חיים ומשה"

אשדוד
רחוב האדמו"ר מבעלזא 43 אשדוד

טלפון:08-8566233
פקס:08-8521527

Ashdod@hpinto.org.il

מוסדות 
"אור חיים ומשה"

פריז - צרפת
Ohr Haim Ve Moche

 rue du Plateau - 75019 ,32 
Paris - France

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

מוסדות
"חברת פינטו"

ניו יורק
Chevrat Pinto

West 78th St. New York 207 
NY 10024 U.S.A 

 Tel: 1 212 721 0230
Fax: 1 212 721 0195
hevratpinto@aol.com
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קבר רבי חיים פינטו זי"ע, מרוקו

"חסדי דוד" - מרסיי, צרפת

"מקדש לדוד" - אשדוד

ישיבת "תורת דוד" - אשדוד "כולל פינטו" - מנצ'סטר

"אורות חיים ומשה" - אשדוד
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"אור חיים ומשה" - ליון, צרפת

צדיקים במיתתן 
קרואים חיים 

רבי חיים פינטו זיע"א הגדול
רבי יהודה פינטו זיע"א 

רבי חיים פינטו זיע"א הקטן 
רבי משה אהרון פינטו זיע"א



לגור  רשות  לו  שנתן  חסד  עימו  שעשה 
בארצו כטוב בעיניו, אף הוא רוצה שיעשה 
ליוצאי  ירע  חסד להבטיחו בשבועה שלא 
כזו  ולבקשה  מארצו.  יגרשם  ולא  חלציו 
ענה  ומיד  לסרב,  היה  מסוגל  לא  אברהם 
לו ואמר )שם כ"א כ"ד( “אנכי אשבע" דהיינו 
מוכן היה אברהם לכרות עם אבימלך ברית 
לו  יש  כי  ביקש  אשר  את  ולקיים  ברצון 
הוא  שיודע  אף  ועל  כלפיו.  הטוב  הכרת 
על  לשלם  ייאלצו  מכן  שלאחר  שהדורות 
כך, מכל מקום ביקש הוא דבר אחד - לא 
אליו  שנטה  מי  כלפי  טובה  כפוי  להיות 

חסד והיטיב עמו בימים עברו.
מטעם זה נקראת פרשה זו דווקא בראש 
נלמד  אנו  שאף  כדי  הדין,  בימי  השנה 
לו  יש  כמה  עד  אבינו  מדרכו של אברהם 
לאדם להיות מכיר טובה לזולתו. ואם כך 
הוא בבשר ודם, קל וחומר שחובה מוטלת 
עלינו להכיר טובה למי שאמר והיה העולם. 
וטובו  חסדו  שברוב  שמו  יתברך  הבורא 
לקום  מתרצה  המרובים  רחמיו  ולגודל 
הרחמים,  כיסא  על  ולשבת  הדין  מכיסא 
לדון את בריותיו במידת הרחמים הצרופה 

לכותבנו לחיים טובים ולשלום.
וכיצד היא הדרך להכיר טובה לבורא יתברך 
ולהודות לו על חסדו עימנו? על ידי קבלת 

עול מלכות שמים באמת ובלבב שלם. 
חגי  תקופת  לאורך  נמשך  זה  נפלא  ויסוד 
והימים  השנה  ראש  לאחר  הנה  תשרי. 
הנוראים שוב רואים אנו לקח ומוסר השכל 

דומים. 
לענני  זכר  היא  בסוכה  הישיבה  כידוע 
כבוד שבהם הושיב הקב"ה את בני ישראל 
בהוציאו אותם מארץ מצרים. אומר הפסוק 
כי  דורותיכם  ידעו  “למען  מ"ג(  כ"ג  )ויקרא 

ישראל בהוציאי  בני  בסוכות הושבתי את 
אותם מארץ מצרים". ויש להבין, אם אכן 

יראת  מתוך  המצוות  קיום  את  חפצה 
בחינת  זו  יתרה.  ובחיבה  באהבה  שמים, 

הכרת הטוב האמיתית כלפי הקב"ה.
קושיה  לתרץ  נבוא  הללו  הדברים  ומתוך 
ראש  של  הראשון  ביום  בה.  שנתקשיתי 
הברית  על  בתורה  קוראים  אנו  השנה 
שכרת אברהם אבינו ע"ה עם אבימלך מלך 
להבין,  ויש  כ"א(.  פרק  )בראשית  פלישתים 

מהו הקשר לראש השנה? 
ועוד תמוה, מדוע באמת כרת אברהם עימו 
שלא  לו  נשבע  גם  ובנוסף  שלום,  ברית 
זו  ברית  והלא  הארץ?  מן  זרעו  את  יגרש 
לאחר  תשלום  ומזרעו  מאברהם  תבעה 
וירא  שמעוני  )ילקוט  במדרש  כדאיתא  מכן, 
שבע  לו  נתת  אתה  הקב"ה  לו  אמר  כא( 

חייך שהורגים הפלישתים מבניך  כבשות, 
חופני  שמשון,   - הן  ואלו  צדיקים,  שבע 
ופינחס, שאול ושלושת בניו. אתה נתת לו 
מבניך  מחריבין  שהם  חייך  כבשות,  שבע 
שבעה משכנות ואלו הן - אוהל מועד, נוב 
)בית  עולמים  ובית  ושילה  וגבעון  וגלגל 
מקדש ראשון ושני( אתה נתת שבע כבשות, 

פלישתים שבע  בשדה  חוזר  חייך שארוני 
חודשים, עד כאן. 

הרי לנו מכאן שסבל רב סבלנו מפלישתים 
כרת  למה  כן  אם  הזאת.  הברית  בעד 

אברהם עימו ברית?
לא  אבינו  שאברהם  מפני  היא,  התשובה 
היה מסוגל להיות כפוי טובה כלפי אבימלך 
מיטיבו. זוהי מהותו של אברהם אבינו ע"ה 
לזולתו  טובה  להשיב  שביקש  החסד,  איש 
ולגמול לו כטובו. ומכיוון שבא אליו אבימלך 
“ועתה השבעה  כ"ג(  כ"א  )בראשית  לו  ואמר 
לי באלהים הנה... כחסד אשר עשיתי עמך 
תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרתה בה", על 

כן נהג כלפיו במידת הכרת הטוב. 
כשם  כי  מאברהם  ביקש  אבימלך  כלומר 

דברות קודש
דברי חיזוק שנאמרו מפי מורנו ורבנו 

הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א

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

חובת מידת הכרת הטוב
ראש השנה

"ובספר חיים ברכה ושלום... 
נזכר ונכתב לפניך" 
)מתוך תפילת הימים הנוראים(

אנו  מבקשים  הנוראים  הימים  בתפילות 
מה' יתברך שברוב רחמיו וחסדיו העצומים 
המתבונן  ולשלום.  טובים  לחיים  יחתמנו 
מידת הכרת הטוב  עצומה  עד כמה  יראה 
יתברך  הבורא  כלפי  מחויבים  אנו  שבה 
לכל  באמת  ראויים  אנו  אין  הלא  שמו. 
הטובות שהוא משפיע עלינו כאשר כותבנו 
וכל  ושלום.  ברכה  חיים  בספר  וחותמנו 
זאת הוא בחינת לפנים משורת הדין שבה 

הקב"ה נוהג עימנו. 
הנוראים,  הימים  בתפילות  עוד  המתבונן 
“עמוד  הקב"ה  מן  מבקשים  שאנו  ימצא 
ואכן  רחמים".  כיסא  על  ושב  דין  מכיסא 
הוא  שופר  תקיעת  שזמן  חז"ל  אומרים 
העיתוי בו קם הקב"ה מכיסא הדין ויושב 
לשאול,  בזה  ועמדתי  רחמים.  כיסא  על 
על  מלכתחילה  יושב  אינו  הקב"ה  מדוע 
מכיסא  הוא  עובר  מדוע  הרחמים?  כיסא 
דין אל כיסא רחמים בזמן תקיעת השופר?

ראויים  ודרכינו  פי מעשינו  על  אלא, שאכן 
אנו להיענש רח"ל במידת הדין. ומשום הכי 
הקב"ה יושב בתחילה על כיסא הדין. אלא, 
שברוב טובו וחסדו מתבונן הקב"ה בנו ורואה 
עד כמה יש בקרבנו נכונות חזקה ואמיתית 
לשפר את מעשינו ולתקן את אשר קלקלנו 
במשך השנה שחלפה. והתעוררות חזקה זו 
באה בנו בפרט בשעת תקיעת השופר. אשר 
על כן הוא חס עלינו בזמן זה וקם מכיסא 

דין ויושב באותה שעה על כיסא הרחמים. 
ומה גדולה חובת הכרת טובתו של כל אדם 
הדרך  ומהי  ויוצרנו.  בוראנו  הקב"ה,  כלפי 
להכיר לו טובה על כך? רק כאשר יקבל כל 
ובנפש  בלב שלם  עצמו  על  מאיתנו  אחד 
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הכרת  חובת  גדולה  ומה 
טובתו של כל אדם כלפי 
ויוצרנו.  בוראנו  הקב"ה, 
לו  להכיר  הדרך  ומהי 
טובה על כך? רק כאשר 
יקבל כל אחד מאיתנו על 
ובנפש  שלם  בלב  עצמו 
המצוות  קיום  את  חפצה 
שמים,  יראת  מתוך 
יתרה.  ובחיבה  באהבה 
הטוב  הכרת  בחינת  זו 
האמיתית כלפי הקב"ה.

יציאת  את  לנו  להזכיר  נועדה  בסוכה  הישיבה 
מצרים, מדוע עלינו לשבת בפועל בסוכה? וכי לא 
שעשה  הגדול  הנס  את  בליבנו  שנזכור  בכך  די 
מארץ  אותנו  בהוציאו  יתברך  הבורא  עימנו 
מצרים, ונודה לו בלבב שלם? מדוע עלינו לטרוח 

ולעמול בבניית סוכה ולשבת בה?
ודבר זה יבוא על יסוד חובת מידת הכרת הטוב 
כאן  ואף  השנה.  ראש  בעניין  לעיל  הוזכר  אשר 
נמשך הלימוד ומוסר השכל נשגב זה לכל אדם 
סוכה  מצוות  שתכלית  נכון  אומנם  הוא.  באשר 
בסוכה.  ישבו  ישראל  שבני  לדורות  המסר  הינה 
כלומר, לדעת את הטובות שעשה עימנו הבורא 
יתברך ולהכיר לו טובה עליהם ולהודות לו. אולם 
אם יעשה זאת כל אדם רק בידיעת הלב יישכחו 
עלול  ללב  המסור  כיוון שדבר  במהרה,  הדברים 

להשתכח בנקל. 
וכשם שאינו דומה תא חזי לתא שמע, כך אינה 
מהכרת  הנובעת  הטוב  הכרת  ועיקר  כלל  דומה 
הלב בלבד, להכרת הטוב הנובעת על ידי מעשה 
ממש. כיוון שבכח המעשה לחקוק רישומו בנפש 
וכשאדם  בעלמא.  בזכירה  כן  שאין  מה  האדם 
שתיעשה  וטורח  בסוכה,  בבניית  עמלו  משקיע 
בהידור כיאות - הריהו למעשה זוכר את חסדי ה' 
עימנו שהושיבנו בענני כבוד, ואין זה זכרון על ידי 
מחשבה ותו לא. כי אם זכרון הבא ממעמקי הלב, 

היות ומצטרפת עימו עשייה בדבר.
הוא העניין בכל מצוות התורה. אומר הכתוב )ויקרא 
תשמרו  מצוותי  ואת  תלכו  בחוקותי  “אם  ג'(  כ"ו 

ועשיתם אותם" לכאורה, שמירה ועשייה הם אותו 
הדבר לפי שהשמירה היא על מנת לקיים. אם כן 

ישנה כפילות בפסוק “תשמרו ועשיתם"? 
וזה לשונו -  “ויאמר אברהם"  ותירץ זאת בספר 
אשר  הפילוסופים  חקירת  פי  על  ליישב  אפשר 
שאלו. כיוון שמצוות עשה לא ניתנו לצורך הדבר 
הרמוז  הנסתר  דבר  לצורך  אלא  שבהם,  הנגלה 
בהם, והוא שעל ידי שיעשה האדם את המצוות 
בשורשם  התיקון  יתעורר  בגשמיות,  למטה 
צריך  למה  הם  שואלים  כן  אם  למעלה.  הרוחני 
האדם לטרוח ולעשות את המצוות באופן מעשי 
במחשבתו  אותם  לצייר  לאדם  לו  די  וממשי? 
וכן  תפילין.  מניח  שהוא  בליבו  ויחשוב  שיצייר 
תש"ת  תשר"ת,  ותוקע  שופר  נוטל  שהוא  יצייר 

ותר"ת. וכן על זה הדרך בכל מצוות עשה?
התשובה היא, אם לא נעשה את המצוות בפועל 
ובמעשה, אלא היה האדם סומך על הציור בלבד 
בלבד,  במחשבה  המצוות  מעשה  את  שיצייר 
שיכוון ויחשוב מעשיהם בלבבו - בקלות ישתכחו 
ובמחשבה  בכוונה  רק  התלוי  דבר  כל  כי  ממנו. 
ואינו  הלב  מן  מהר  להשתכח  עלול  הוא  בלבד, 
מלא  הלב  כי  יען  ממושך,  זמן  מעמד  מחזיק 
טרדות ומחשבות ממינים שונים, וברוב העיתים 
ואז  גדולות,  וטרדות  בלבולים  לו  שיהיו  יזדמן 
חיוב  כן  שאין  מה  הלב.  מחשבת  ממנו  ישתכח 
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לא  במעשה,  לעשותו  האדם  על  המוטל 
וכפי  גלוי  כי המעשה הוא  ישכחנו בקלות. 
הטבע, דבר הנעשה בפועל יהיה חקוק בלב 

ובמוח ולא ישתכח בקלות.
תשמרו  מצוותי  “ואת  הכתוב  שאמר  וזה 
לצייר  לכם  מספיק  לא  אותם"  ועשיתם 
את אופן המצוות במחשבה בלבד ולשמור 
ועשיתם  “ושמרתם  צריך  אלא  בלב.  אותם 
אותם" השמירה בלב צריכה חיזוק על ידי 
העשייה שהוא מעשה ממש, עד כאן תוכן 

דבריו הקדושים. 
צא ולמד עד היכן מגיעה חובת הכרת הטוב. 
של  בטובתו  הכופר  שכל  חז"ל  אומרים 
חברו, סופו שבא לכפור בטובתו של המקום 
של  הרוחנית  לעבודתו  הבסיס  הוא.  ברוך 
האדם היא הכרת הטוב, שאם לא כן עלול 
בורא  של  בטובתו  לכפור  בנקל  האדם 
העולם רח"ל, לאחר שבז הוא בליבו לטוב 

שחברו גומל עימו. 
מטעם זה מצינו שבמכות הראשונות שבאו 
משה  על  הקב"ה  ציווה  לא  מצרים,  על 
להכות במטה כדי להביאן. אלא אהרן הוא 
ידי כך  ועל  ביאור  ידו על המים  זה שנטה 
הביא הקב"ה את מכת הדם ומכת צפרדע. 
וכן מכת הכינים שבה נטה אהרן את מטהו 
על עפר מצרים. ותמוה, הלא לכאורה היה 
אלו?  פעולות  לעשות  אמור  רבנו  משה 
טובה  הכרת  של  חוב  לו  והיה  אלא מאחר 
כלפיהם, על כן אהרן הכהן נטה ידו עליהם.
רבי  אמר  ט(  רבה  )שמות  המדרש  מביא  וכך 
תנחום, למה לא לקו המים במכת דם וצפרדע 
על ידי משה? אמר לו הקב"ה - המים ששמרו 
עליך כשהושלכת ליאור אינו בדין שילקו על 
ידך. וכן במכת כינים שהיה צורך להכות את 
עליך  שהגין  עפר  הקב"ה-  לו  אמר  העפר, 
על  שילקה  בדין  אינו  המצרי,  את  כשהרגת 
ידי אהרן,  על  ג' מכות אלו  לפיכך לקו  ידך. 
עד כאן. הרי לנו שאסור להיות כפוי טובה אף 
לדומם וכמו שאמרו חז"ל )במדבר רבה כב( בור 

ששתית ממנו מים אל תשלך בו אבן.
וכמה יש להכיר טובה? הנה אומרת התורה 
לא  טרפה  בשדה  “ובשר  ל'(  כ"ב  )שמות 

אלפי  לפני  אותו".  תשליכון  לכלב  תאכלו 
בניגוד  מצרים  כלבי  הדבר.  אירע  שנים 
פצו  לא  הוא,  באשר  כלב  כל  של  לטבעו 
פיהם ולא חרצו את לשונם. וקבלו הבטחה 
שבזכות זה כל טריפה תושלך להם בהיותה 

לא ראויה לאכילת אדם מפאת כשרותה.
שרבי  שירה  פרק  בסיום  מובא  ועוד.  זאת 
דוסא  בן  חנינא  רבי  של  תלמידו  ישעיה 
התענה חמש ושמונים תעניות, מאחר ורצה 
והשתוקק מאוד להבין היאך ייתכן שכלבים 
י"א(  נ"ו  )ישעיה  עליהם  אומר  שהכתוב 
“והכלבים עזי נפש לא ידעו שובעה" - המה 

משה  רבי  מורי  אבי  אולם  כך.  בעקבות 
הניחני  לא  מעולם  זיע"א,  זצוק"ל  אהרן 
הוא  תמיד  אדם.  אותו  של  בטובתו  לכפור 
אומנם  כי  בני,  “זכור  בנועם  לי  לומר  נהג 
אותו אדם גורם לך צער בלתי מוסבר כעת, 
ומעשיו אכן אינם ראויים כלל. אולם בעבר 
אתה  הכי  משום  לך.  וסייע  בך  תמך  הוא 
לזכור  עליך  הטוב.  בהכרת  כלפיו  מחויב 
זאת, וכמובן שחלילה וחס אין לך כל רשות 

להרע לו חרף מעשיו, ויפה השתיקה.
ואם תאמר היאך ניתן לנהוג כך? התשובה 
היא, שעליך לשים לנגד עיניך את כל אותן 
השנים הטובות בהן הוא סייע לך ותמך בך 
בהדרכה ובעצה נכונה. רק כך תוכל להגיע 
לבחינה זו של הכרת הטוב והימנעות מכל 

נקימה ונטירה חלילה וחס".
הרי  זה,  מעשה  במחשבתי  עולה  כאשר 
זהו  שאכן  חושבני  בו  הטמון  המוסר  מלבד 
לימוד לכל אדם לגבי עבודת מידותיו, לימוד 
הנובע מן החיוב שיש לנו בהכרת הטוב כלפי 
זולתנו. שהלא אם אדם נוהג להביט על הצד 
תרם  אכן  שהוא  מה  ועל  שבזולתו  החיובי 

למענו, זוהי עבודת המידות במיטבה.
ורק כך הייתה לי היכולת בסייעתא דשמיא 
לעמוד לימינו של אותו אדם מבלי לסרב כלל, 
כאשר ביקש ממני עזרה וסיוע לבתו שהיו לה 
קשיים רבים ומורכבים והיא הוצרכה לעזרה 
אבא  דברי  עליי  היו  חזקים  כה  כי  והכוונה. 

זיע"א והשתדלתי לקיימם במלואם. 
והיה  אדם  אותו  חלה  שכאשר  עוד  זכורני 
רח"ל,  הנורא  בחוליו  דווי  ערש  על  מוטל 
שמתי פעמיי לבקרו בבית החולים. היה זה 
זמן קצר לפני פטירתו והוא אושפז בסמוך 
גרשון  רבנו  הצדיק  ורבי  מורי  של  לחדרו 
ליבמן זצוק"ל זיע"א, ימים ספורים היה זה 
לפני שהרב זצ"ל נלקח לבית עולמו, ואיני 

זוכר מי מהם נפטר קודם. 
וכשנכנסתי אל חדרו של אותו אדם, לא היה 
שעולל  מה  זכר  הוא  הלא  לפליאתו.  גבול 
לי ולא הבין היאך אני הוא זה שבא לבקרו. 
“האומנם  ושאל  הסתיר  לא  פליאתו  את 
דבריו  את  וזכרתי  ומאחר  לבקרני"?!  באת 
וחיזקתי  זצוק"ל,  מורי  אבי  של  היקרים 
עצמי במידת הכרת הטוב - נעניתי ואמרתי 
ולדרוש  לבקרך  באתי  “אכן  פנים  בסבר  לו 
בשלומך. חייב אני להכיר לך טובה על כל 
אותן שנים שתמכת בי, ותמיד אזכור בליבי 
היאך הכוונת את דרכי וצעדיי בשנים עברו".

עד  ברור  באופן  לנו  הממחיש  מעשה  זהו 
היכן מגיע חיוב הכרת הטוב. אשרי השם אל 
ליבו דברים הללו, לדעת לנהוג כלפי זולתו 
הטוב,  הכרת  של  חיובי  במבט  הוא  באשר 
לטוב לו בעבודת מידותיו. ויהי רצון שתמיד 

נזכה לכך.

חדרו  אל  וכשנכנסתי 
של אותו אדם, לא היה 
הלא  לפליאתו.  גבול 
שעולל  מה  זכר  הוא 
אני  היאך  הבין  ולא  לי 
לבקרו.  שבא  זה  הוא 
לא הסתיר  פליאתו  את 
באת  "האומנם  ושאל 

לבקרני"?! 

יזכו לומר שירה? ולאחר שהתענה רבות, בא 
אליו מלאך מן השמים והשיבו על תמיהתו 
גדול.  אדם  של  תלמידו  שהיה  משום  רק 
י"א  )שמות  בהם  כתיב  כלבים  לו  אמר  וכה 
ז'( “ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו" 

שמצואתם  זכו  וכן  שירה  לומר  זכו  כן  על 
מכינים יריעות לספרי תורה.

הלא  מפעים.  דבר  ימצא  המתבונן  והנה 
שעשו  מאז  חלפו  שנה  אלפים  כארבעת 
הכלבים את הטובה הזו לישראל במצרים, 
אולם עדיין זוכים הם בכל תבל כולו לאותו 
מחויב  הוא  טריפות  ליהודי  יש  שכר שאם 
הטובה  בשל  זאת  וכל  לכלבים  לתיתם 
שנות  לפני  במצרים  לאבותינו  הם  שעשו 
גדולה  כי  מלמדנו  זה  דבר  כמה  עד  דור. 

ועצומה לאין ערוך מידת הכרת הטוב.
אכן, רצה הקב"ה ללמדנו יסוד חשוב ועצום 
הדוגמאות  שכל  נמצא  וכשנתבונן  זה, 
מן  רבים  חלקים  מקיפות  לעיל  שהובאו 
לקח  עולה  מכולם  כאשר  בתורה  המסופר 
להיות  עליו  הטוב  הכרת  שחיוב  לדורות 
יעבוד  ואילולי  האדם,  של  בנפשו  טבוע 
עליו  יקשה   - זה  בעניין  עצמו  על  האדם 

להגיע לדרגה מעולה במידת הכרת הטוב.
שנים  לפני  כי  אני  נזכר  עובדה.  הוה  ובדידי 
דשמיא  בסייעתא  התחלתי  כאשר  רבות, 
ובהפצת  בזיכוי הרבים  ציבור,  לעסוק בצרכי 
התורה הכרתי אדם אחד שנעזרתי בו רבות. 
הכוונה  לי  והעניק  יכולתו  ככל  לי  סייע  הוא 
בינינו  נשמר  טוב  קשר  שונים.  בתחומים 
אולם  הדברים,  מטבע  שנים  אותן  לאורך 
בקרבו  ליבו  נהפך  מה  משום  השנים  ברבות 
כלפיי. אט אט הוא החל להתייחס אליי בצורה 
לא נאותה, מצב מצער זה הגיע לשפל עד כדי 
כך שהוא דיבר סרה אודותיי והכפיש את שמי 
מפיו  עליי  נאמרו  רבים  גנות  דברי  ברבים. 
והוא ניסה באמצעים שונים להוציא עליי שם 

רע, תוך שהוא מבקש תואנות שונות.
נורא  צער  וחשתי  מאוד,  ודאב  כאב  ליבי 
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ברגשי גיל וחדוה שפתינו תרנינה 
ברכת התורה וברכת הודאה 
קדם מורנו ורבנו, תל תלפיות

שהכל פונים אליו לשמוע דבר ה’
הוראות והנהגות בכל מקצועות התורה

רבים נהנים לאורו, שותים בצמא מחכמתו
ומתבונתו, בעצה ותושיה 

עומד בפרץ להעמיד גדרי הקדושה בארץ ובחו”ל 
משים לילות כימים בהטיית אוזן ונתינת לב 
לכל שואל ומבקש לידע הדרך אשר ילכו בה

מסור לעדתו בכל מאודו, במסירות אין קץ וללא גבול
לברר וללבן ספקותיהם באורחות החיים 

מטיף טללי תורה וגשמי נדבה
ביראה וחכמה, במידות ובדעת

ה”ה כבוד מורנו ורבנו הגאון הצדיק המפורסם

רבי דוד חנניה פינטו שליט”א

והברכה אחת היא
לרבנית תליט”א אשר עומדת לימין בעלה הגה”צ שליט”א

וכל משפחתו הרוממה והנכבדה לאויט”א

לרגל חתונת בנו ר’ מיכאל יוסף אלכסנדר הי”ו

המברכים בכל לב

תלמידי מורנו ורבנו שליט"א 
בארץ ובחו"ל

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין
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 "בישיבה של מעלה 
 ובישיבה של מטה... 
 אנחנו מתירין להתפלל 
עם העברינין כל נדרי... 
בא"ה אמ"ה שהחיינו וקיימנו 
והגיענו לזמן הזה"
)מתוך תפילת ליל יום הכיפורים( 

מעמד נורא הוד בבתי הכנסיות בכל אתר 
יום  הכיפורים,  יום  התקדש  בליל  ואתר, 
וסולח  אדיר בימי שנה שבו הקב"ה מוחל 
נאספים  כאשר  וכך  ישראל.  עמו  לעוונות 
נפתחים שערי  ישראל בכללם,  בית  המוני 
שמים יחד עם התפילה הראשונה של יום 
ערבית,  תפילת  את  המקדימה  הכיפורים 

הלא היא תפילת “כל נדרי".
ומהי אכן משמעותה של תפילה זו? מביאה 
יתקיימו  שלא  הרוצה  כג:(  )נדרים  הגמרא 
נדריו כל השנה, יעמוד בראש השנה ויאמר 
“כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל ובלבד 
הר"ן  והביא  הנדר"  בשעת  זכור  שיהא 
בפירושו )שם ד"ה רבא אמר( ונראה שמה 
שאומרים קצת קהילות ביום הכיפורים כל 
נדרי ואסרי... לדבר זה הם מתכוונים לבטל 
נדרים שידרו לאחר מכן... עד כאן, עיין שם.

להתפלל  המגיעים  הם  שרבים  ומכיוון 
בבית הכנסת ביום הכיפורים, וייתכן שלא 
התירו נדריהם תחילה והם עומדים בנדרם 
שלא קוים, עורכים להם התרת נדרים כדי 

שיוכלו להתפלל יחד עם כלל הציבור. 
שאר  במשך  מצינו  לא  והלא  ותמוה, 
נדרים  בהתרת  צורך  שיש  השנה  תפילות 
ליל  שנא  ומאי  הקהל,  עם  להתפלל  כדי 

ימי  משך  תפילות  משאר  הכיפורים  יום 
כל השנה, וכי ישנה חומרה מיוחדת דווקא 
ביום הכיפורים האוסרת להתפלל עם בעלי 

הנדרים?
נדרי  כל  תפילת  של  בסיומה  מיד  והנה 
הציבור  וכל  “שהחיינו"  ברכת  נאמרת 
תבוא  כך  על  וגם  חובתם.  ידי  בה  יוצאים 
על  נאמרת  ברכת שהחיינו  והרי  התמיהה, 
הקידוש.  בזמן  או  חדש  פרי  חדש,  בגד 
אוכלים  אנו  אין  הכיפורים  ביום  ואילו 
ושותים שהרי כולנו שרויים בצום ומענים 
נפשותינו, וכמובן שאין עורכים קידוש על 
הנאה  או  עונג  כל  כאן  שאין  נמצא  היין. 
מקום  ומה  שהחיינו,  לברכת  המתאימים 

לכאורה לברכה זו ביום הכיפורים?
בנוסחאות השונות שבתפילות ישנה תפילה 
לבקשת מחילה מאת ה' לא רק על חטאי 
השנה החולפת, כי אם על חטאי כל השנים 
הקודמות. כמו שאומרים “מיום שנבראתי 
שנה  מדי  הרי  פלא,  והוא  הזה".  היום  עד 
אותה  חטאי  על  הכיפורים  יום  מכפר 
שנה, ומה שייך לבקש סליחה ומחילה על 

העבירות שהיו בשנים הקודמות?
על  דשמיא,  בסייעתא  להסביר  וחשבתי 
העמידה  בתפילת  אומרים  שאנו  מה  פי 
לנעילה “ואתה ברחמיך הרבים רחם עלינו 
ורוצה  עולם...  בהשחתת  תחפוץ  לא  כי 
אתה בתשובתן של רשעים ואין אתה חפץ 
במיתתן שנאמר אמור אליהם... אם אחפוץ 
מדרכו  רשע  בשוב  אם  כי  הרשע  במות 
רשע  מות  אחפוץ  החפוץ  ונאמר  וחיה... 
נאום ה' אלוקים הלא בשובו מדרכיו וחיה".
ומצפה  ממתין  המרובים  ברחמיו  הקב"ה 

מדרכו  שישוב  עד  דרכו  שהרשיע  מי  לכל 
עולו  את  ונושא  סובל  יתברך  וה'  הרעה. 
אותו  ומחייה  ומקיימו  חוטא,  אותו  של 
שלמה.  בתשובה  שישוב  תקווה  מתוך 
)יבמות כב:( על  וזה כעין מה שאמרו חז"ל 
הגר, שבשעה שנתגייר הווי כאילו נתקיים 
מחדש וכתינוק שנולד דמי. כי בשעה ששב 
עוונותיו  וגם  וניטהר  נזדכך  הרי  מחטאיו 

נהפכו לזכויות.
פעולות  עורכים  אנו  הכיפורים  ביום  והנה 
לובשים  למלאכים.  להידמות  כדי  שונות 
בגדי לבן המסמלים את המלאכים העטויים 
בלבן, וכן בקריאת שמע אומרים “ברוך שם 
ולא  רם  בקול  ועד"  לעולם  מלכותו  כבוד 
בלחש כשאר ימי השנה. כמו כן משתדלים 
להתפלל את התפילות בעמידה כמלאכים 
שהם נקראים בחינת עומדים. ככתוב )זכריה 
העומדים  בין  מהלכים  לך  “ונתתי  ז'(  ג' 

ההולכים  ישראל  אלו  “מהלכים"  האלה". 
אלו  “עומדים"  ובמצוות  בתורה  ומוסיפים 

המלאכים.
דומים  ישראל  כלל  נעשים  כאשר  כן  אם 
נעשה  וגופם  הכיפורים,  ביום  למלאכים 
זאת  רואים   - ומלובן  וטהור, מזוכך  קדוש 
כן  גם  בידם  מסייע  הקב"ה  היאך  בשמים 
שמעלת  ונראה  המלאכים.  אל  להידמות 
גדולה ממעלת מלאכי  הללו  מלאכי מטה 
מעלה, שהרי הם שינו טבעם כדי להתקדש 
המקטרגים,  בהם  טועים  ואז  ולהיטהר. 
מעוונותיהם  שנבראו  המלאכים  אותם 
במשך השנה. כיוון שלפתע הם רואים אותם 
זכים וטהורים לבושים לבן כמלאכים בעוד 
פיהם  נחתם  וממילא  בעבר,  חטאו  שהם 

ראויה ברכת שהחיינו ליום הכיפורים

יום הכיפורים

דברות קודש
דברי חיזוק שנאמרו מפי מורנו ורבנו 

הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א
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ואינם יכולים לקטרג. כיוון שאינם מוצאים 
שייכים  למי  יודעים  ואינם  לקטרג,  מי  על 

אלו העבירות שבידם.
מכפר,  הכיפורים  יום  של  עיצומו  והנה 
וגדולה סגולתו ומעלתו של יום זה לשנות 
את מהותו של האדם לטובה ולטהרו לפני 
ימי  לעשרת  ישיר  המשך  הוא  זה  יום  ה'. 
התשובה שבהם נמצא הקב"ה קרוב לאדם 
על  קה.(  )יבמות  חז"ל  ודרשו  מתמיד,  יותר 
בהמצאו  ה'  “דרשו  ו'(  נ"ה  )ישעיה  הפסוק 
קראוהו בהיותו קרוב" אמר רב נחמן אמר 
רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש 

השנה ליום הכיפורים, עד כאן. 
התקדש  בליל  מדוע  כעת  יובן  זה  פי  ועל 
יום הכיפורים פותחים בתפילת “כל נדרי" 
להתפלל  להתיר  אלא  נותר  לא  שהרי 
כמו  ה'  לפני  עומדים  אם  העברינין.  את 
שנאמר )ויקרא ט"ז ל'( “לפני ה' תטהרו" ויום 
שאף  הרי  קדושתו,  לרוב  מכפר  הכיפורים 
אותם אנשים שחטאו והרשיעו דרכם בימי 
- הם ראויים לעמוד לפני  השנה החולפת 
שאינו  לפי  אליו,  קרובים  הם  ואף  הקב"ה 
להתגאות  שנבוא  אנו  ומי  במיתתן.  חפץ 
בכבודו  יתברך  ה'  אם   - חלילה  עליהם 

בהם?!  חפץ  המלכים,  מלכי  מלך  ובעצמו, 
ולא זו בלבד אלא שאינם ניכרים כבני אדם 

שהרי חזותם דומה למלאכים.
שיא פסגת הרוחניות היא זו, וראויה העת 
שהחיינו.  ברכת  לאמירת  הזו  הקדושה 
מחלק  החצובה  הטהורה  הנשמה  שהרי 
ומשתוקקת  תמיד  נכספת  ממעל  אלוה 
לקרבת ה', ורצונה עז להידמות למלאכים. 
הגוף  בתוככי  כבולה  היותה  מרוב  אולם 
ומונעת  אותה  אופפת  והגשמיות  העכור, 
הימנה להאיר באור רוחני, אור יקרות היא 
ובבוא  קדושתה.  באור  לפרוץ  יכולה  אינה 
יום הכיפורים יש לה את האפשרות להאיר 

הרי  הדברים,  פני  הם  כך  וכאשר  מאורה, 
גם  ראוי  הכיפורים,  יום  התקדש  שבליל 

ראוי לומר ברכת שהחיינו בכוונת הלב.
כמה  עד  יראה  הברכה  במילות  המתבונן 
אנו  אומרים  כך  שהלא  הדברים,  הולמים 
זו  והגיענו לזמן הזה"  וקיימנו  - “שהחיינו 
ברייה  אנו  נעשים  הכיפורים  שביום  העת 
חדשה ממש, בריה זכה וטהורה יותר שסר 
פגעי  וכל  השנה  חטאי  עכירות  מעליה 

הגשמיות כי רבים המה.  
על  אף  שמא  דשמיא,  בסייעתא  וחשבתי 
כך מכוונים דברי חז"ל שאמרו )עבודה זרה 
יז.( יש קונה עולמו בשעה אחת. השעה הזו 
בבתי  הכיפורים  יום  ונכנס  מתקדש  שבה 
כלל ישראל, היא השעה שבה קונים אנו את 
יתברך שהיא השאיפה  ה'  בקרבת  עולמנו 
ויהודי. כפי שהעיד  יהודי  כל  העליונה של 
דוד המלך ע"ה על עצמו ואמר )תהילים ע"ג 
ופירש  טוב"  לי  אלוקים  קרבת  “ואני  כ"ח( 

“לי  וטעם  - כנגד רחקיך.  ז"ל  האבן עזרא 
טוב" כי זה הוא הטוב באמת, עד כאן. ועצם 
האדם  את  מביאה  הזו  המופלאה  ההכרה 

לידי ברכת שהחיינו.
פני  הם  מפעימים  כמה  עד  וראיתי  זכיתי 
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לתור  החל  לבוא,  קרבה  שהשבת  ביודעו 
נשר  ראה  ולפתע  ילך.  היכן  ואנה  אנה 
למולו  כנפיו  ופורש  אליו  המתקרב  גדול 
על  עלה  הוא  גביו.  על  שיעלה  כמבקש 
ארמון  אל  שהגיע  עד  דאה  והנשר  כנפיו 

רם ונישא מפואר ביותר.
שם, נעשו לצדיק זיע"א ניסים רבים. הוא 
כהרגלו,  בו  לטבול  טהרה  מקווה  מצא 
את  לענג  לו  נזדמנו  מלכים  מעדני  ואף 
שבת קודש. את תפילות השבת הוא זכה 
לשאת בעודו שומע תפילות מהיכל עליון 

ונצטרף עימם בגודל קדושתו ומעלתו.   
עליו  נפלה  קודש,  שבת  בצאת  והנה 
תנומה וחלם היאך דנים אנשים בבית דין 
לבית  שנסתלקו  אנשים  אלו  מעלה.  של 
יעלה  מה  פוסקים  וכעת  בשבת,  עולמם 

בדינם.
זקן  וצדיק,  כשר  יהודי  היה  הנידונים  בין 
מרזח  בית  לו  שהיה  שנה  שמונים  כבן 
בסמוך לעיר הקודש צפת. ויצא עליו כרוז 

שהוא כשר וצדיק ומקומו בגן העדן.
שחורים  לבוש  מלאך  הגיע  לפתע  אולם 
איום ונורא, וטען כי אותו אדם אינו ראוי 
בא  אחת  פעם  עימו-  ונימוקו  העדן,  לגן 
אליו מאן דהוא שאינו יהודי וביקש ממנו 
המרזח  מבית  משקה  בקבוק  לו  למכור 
הכשר  הזקן  השבת.  יום  של  בעיצומו 
סירב, אולם לנוכח איומי אותו אדם שאם 
 - יהרגנו  הוא  אזי  בקשתו  את  יקבל  לא 
את  לעצמו  וייטול  שייגש  הזקן  לו  אמר 

בקבוק המשקה.
ומאחר ולפי דעת פוסקים מסוימים היה 
במעשה זה נדנוד של חילול שבת וספק 
ספיקא, לא יוכל הוא להיכנס ברי לבב לגן 

העדן. 
גמור  באונס  זה  שהיה  בדינו  היפכו  ואז 
ועל כן הוחלט  ובמצב של סכנת נפשות, 
אף  על  בנפשו  פגם  זה  ובדבר  שמאחר 
לכן  המכירה,  עצם  על  ממון  קיבל  שלא 
תהא נשמתו נדה ונעה בעולם שבע שנים 

ורק לאחר מכן יזכה להיכנס לגן העדן.
ונחרד, הלא  זיע"א שמע זאת  רבי שלום 
חודש,  י"ב  בגיהנום  הרשעים  משפט 
והיאך ייתכן שעל אותו אדם נגזר לסבול 
לכן  נדנוד חטא?!  על  ארוך  כה  זמן  פרק 
ביקש “נפשי תחת נפשו" ורצה לקבל על 
עצמו את עונשו של אותו זקן כשר, וכך 

יוכל הוא להיכנס מיד לגן העדן.
הצדיק  על  גדולה  סנגוריה  נעשתה  ואז 
עבור  לסבול  שהסכים  זיע"א  שלום  רבי 
הפחיתו  זה  ובעבור  מישראל,  יהודי 
ימים  וגזרו שינדוד שבעה  מעונשו מאוד 

יום הכיפורים שגדולה  לה' מאוד מחמת 
לטובה  האדם  את  להפוך  ומעלתו  זכותו 
הוא  ראוי  כך  ועל  איבריו,  רמ"ח  בכל 

לברכת שהחיינו.
של  לנפשו  האמיתי  שהעונג  להבין  ויש 
הזה  העולם  בהנאות  טמון  אינו  האדם, 
ומצוות  תורה  בקיום  אלא  ותענוגותיו, 
כהלכתם. שם יש לו הנאה ותענוג מחמת 
הנשמה המתעדנת באור ה' בקיום חוקותיו. 
וביום הכיפורים מעניק לנו הקב"ה מתנה 
מיוחדת ממרומים והיא האפשרות לשוב 
כלא  כליל  ולמחותם  העבר  חטאי  על 
כשלעצמה,  פגימה  הוא  העוון  שהרי  היו. 
ונשמתו  נפשו  רוחו,  על  פגם  המשפיעה 
של האדם. אך כאשר האדם יגלה נכונותו 
מה  על  שלם  בלב  ולשוב  זאת  לתקן 
אותה  את  יתקן  אם  הרי  וקילקל,  שפגם 
מצווה ישוב ויחוש בה התרגשות ושמחה 
רחום  שהוא  שהקב"ה  ובוודאי  לאמיתם, 

וחנון ומרבה לסלוח - יכפר בעד חטאתו.
כל  לזעזע  בו  סיפור מעשה שיש  וראיתי 
לב. )הובא בקונטרס “בית צדיקים יעמוד" 
היוצא לאור על ידי אחי היקר הרה"צ רבי 
המעשה  שליט"א(  פינטו  שמעון  חיים 
בוזגלו  רבי שלום  משם המקובל האלקי 
על  מלך"  “מקדש  בספרו  והובא  זיע"א 

הזוהר הקדוש בעניין מסכת שבת.
צפת,  הקודש  עיר  אל  מלונדון  בנסיעתו 
עלה הוא על סיפונה של אונייה שתביאהו 
הספינה  נחה  כאשר  השישי  וביום  ליעדו. 
מן  חלק  מסוים.  במקום  ועצרה  מעט 
ורבי  קמעא  לפוש  הימנה  ירדו  הנוסעים 
ומחמת ששקע  ביניהם.  היה  זיע"א  שלום 
כי  ודעתו  ליבו  נתן  לא  קדשו,  בשרעפי 
הספינה הפליגה זה מכבר, והוא נותר לבדו. 

בהם.  יש  לאמיתה  אמת  וכמה  הדברים, 
יום  בערב  שנים  מעשור  למעלה  לפני 
הקדושה  ישיבתנו  אל  הגיע  הכיפורים, 
להתפלל  וביקש  אחד  יהודי  בפריז 

במחיצתנו את תפילות היום הקדוש.
מאוד  מרוחק  היה  הוא  תקופה  באותה 
מראהו  ומצוות.  תורה  חיי  משמירת 
מיהדותו,  שמץ  כל  הסגיר  לא  החיצוני 
לא שמר  הוא  מינימלית  כשרות  על  ואף 
ה' ירחם, עד כי נתגאל במאכלות אסורות 

רח"ל. 
וכך, הוא עמד יחד עם מאות המתפללים 
ונשא תפילתו בציבור. הארה עצומה באה 
התפילה  סידור  מול  ואל  ובקרבו,  בנפשו 
מהדהדות  הקדוש  הקהל  כשתפילות 
עם  שמים  מלכות  עול  וקבלת  בחלל, 
על  בדמעות  מתמזגים  אפיים  נפילת 
חטאי העבר ובקשות העתיד - אז נפתח 

ליבו כאולם.
שיחות ההתעוררות ששמע במהלך היום 
הקשובות,  אוזניו  על  נפלו  המוסר  ודברי 
ולא שבו ריקם. לפתע הבין כי רק המנהל 
את חייו באורחות היהדות זוכה בכל רגע 
נתון לאושר שלא ניתן לתארו. ואז גמלה 
להשתנות.   - הנחושה  ההחלטה  בליבו 
במחשבה,  היהודי  העם  מן  חלק  להיות 

בדיבור ובמעשה. 
במעלות  יקר  יהודי  אותו  עלה  ואכן 
התשובה, ועשה צעד אחר צעד בדרך הלא 
נחושה החלטתו  הייתה  כך  כל  הזו.  קלה 
בלבד,  לעצמו  זאת  שמר  לא  כי  עד 
משפחתו  בני  את  גם  לקרב  ביקש  אלא 

ולהשפיע עליהם.
מתחזק  שהוא  ידעתי  הזמן  אותו  בכל 
ומקום  מעלה,  מעלה  ועולה  ה'  בחסדי 
לאחר  אולם  הברית.  בארצות  מגוריו 
שנים רבות הוא בא להתפלל עימנו שוב 
בישיבתנו בפריז. )היה זה ביום הכיפורים 

התשע"ה(.
ההתרגשות  את  לתאר  אוכל  לא 
משפחתי  ובבני  בי  שאחזו  והצמרמורת 
המובן  במלוא  אמיתי  תורה  בן  לראותו. 
נגלה לעינינו. יהודי יקר שחזותו מוכיחה 
עליו יראת שמים טהורה, הוא היה לבוש 
כיאה וכיאות בכובע ובחליפה וזקנו הדור. 

תלמיד חכם לשם ולתפארה.
להקב"ה,  האינסופית  ההודאה  עם  ויחד 
יהודי  הנה  “אכן,  המחשבה  בליבי  עלתה 
שזכה ונעשה כמלאך"... וכפי שאנו חפצים 
להידמות  הכיפורים  ביום  ושואפים 
בא  יקר  אדם  אותו  הנה  למלאכים, 
נתקדש  כיצד  לנו בעצם מהותו  וממחיש 
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שב האדם בתשובה ולא נתכפרו לו כלל 
עוונותיו כי הוא שב וחטא בהם. 

ודורשים  הדברים,  הם  מבהילים  ומה 
מספר  על  בתשובה  לשוב  האדם  מן 
על  לשוב  יתעורר  כעת  שמא  שנים. 
חטאיו, והקב"ה ממתין לו ומצפה לשובו 
בתשובה, ולא זו בלבד אלא שהוא מחייהו 
ומקיימו שהלא אינו חפץ במות הרשע כי 
אחת  תשובה   - וחיה  מדרכיו  בשובו  אם 

על חטאי שנים רבות.
אדם  על  לב,  כל  מזעזע  סיפור  וראיתי 
עלו  הימים  וברבות  דרכו מאוד  שהרשיע 
היה  ליבו  אולם  תשובה.  הרהורי  בקרבו 
יוכל להיטיב דרכיו,  מלא בייאוש - האם 
חטאיו,  כל  לאחר  לאחריתו  תקווה  היש 

והיאך יישא ה' יתברך את עוונו?!
הוא ניגש לפני צדיק אחד מגדולי הדור, 
ממנו  ביקש  בפניו.  ליבו  מר  את  ותינה 
הצדיק שיואיל לפרט לו את מעשיו, במה 
בדיוק חטא ובמה נכשל. החל אותו אדם 
לפרט את עוונותיו, וכל אותו הזמן יושב 
לו  ומאזין  דבריו  את  שומע  הצדיק,  היה 

ברוב קשב. 
עוונותיו,  על  להתוודות  החוטא  כשסיים 
חטאים  אכן  “אומנם  ואמר  הצדיק  נענה 
יש  להם  אף  אולם  אלו,  משקל  כבדי 
תקנה. האם תואיל לקבל על עצמך ככל 

אשר אשית עליך כדי לכפר על נפשך"?
ומזומן  “מוכן  בחיוב  אדם  אותו  השיב 
אני לקבל על עצמי כל מה שיושת עליי, 
נענה  עוונותיי".  לכפרת  שאזכה  ובלבד 
תיקון  לך  אמסור  כן,  “אם  ואמר  הצדיק 
ותעניות  סיגופים  הכולל  ומורכב  קשה 
במועד  אליי  זאת, שוב  וכשתסיים  רבות. 
אותך  אשקה  אז  או  לך.  שאקבע  מסוים 

ילון  לילה  ובכל  שנה,  כנגד  יום  בלבד- 
היות  הנפטר,  של  מבניו  אחד  של  בביתו 

והיו לו שבעה בנים וכך אכן היה.
ומלבד המסר הנפלא העולה ממעשה זה 
אנחנו  למדים  הרי  ישראל,  אהבת  בעניין 
כאן מה גדול עומק דקדוק הדין, ולמעשה 
שלו  לנשמתו  האדם  עושה  טובה  איזו 
עצמו באם הוא נמנע מלחטוא. ואלו סבל 
להיות  וחס  חלילה  שעלולים  וייסורים 

מנת חלקו, יימנעו הימנו.
התשובה  הרהורי  גדולים  מה  כן  אם 
העולים בלב האדם מחמת יום הכיפורים, 
וביתר  ואז הוא מתקדש לה' ביתר שאת 
שהחיינו  ברכת  היא  ראויה  ובוודאי  עוז. 
בנסיבות אלו לאומרה בלב שלם ובכוונה 
אם  הלא  חובה.  ידי  בה  ולצאת  גמורה 
מול  עומד  שהוא  בנפשו  האדם  ידמה 
והקב"ה  הכיפורים,  יום  יתברך  שכינתו 
אשר מלוא כל הארץ כבודו מכניע עצמו 
לפניו ברצון לקבל תשובתו – אזי יבין הוא 

לאשורם את משמעותם של הדברים.
הנזכרים  חשובים  פסוקים  שני  והנה 
זאת  מזכירים  הכיפורים  יום  בתפילות 
לכל אחד מאיתנו ומעידים כאלף עדים על 
הקשר הקרוב והמיוחד הנרקם בין ישראל 
לאביהם שבשמים ביום קדוש זה. נאמר 
)ויקרא ט"ז ל'( “כי ביום הזה יכפר עליכם 

ה'  לפני  חטאתיכם  מכל  אתכם  לטהר 
תטהרו" ועוד נאמר )ישעיה נ"ה ו'( “דרשו ה' 
בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב". ולמעשה 
הקב"ה יוצר מן האדם תבנית דמות מלאך 
ביום זה כדי לכסות ולהסתיר את עוונותיו 

הרחק מעינם של המקטרגים. 
על כן אומר דוד המלך ע"ה במזמור פ"ה 
בתהילים, אותו נוהגים לומר במוצאי יום 
“שבת  ג'(   - ב'  פ"ה  )שם  כתוב  הכיפורים. 
כל  כיסית  עמך  עוון  נשאת  יעקב  שבות 
שבת  אם   - רש"י  פירש  סלה"  חטאתם 
וכסית  עוונם  את  ונשאת  יעקב,  שבות 
והשיבות  מהם,  עברתך  ואספת  חטאתם 
ארצך  רצית  אז   - אפך  מחרון  עצמך 
תעשה  שלא  זמן  וכל  מתרצה.  ועולמך 

זאת אין ארצך ועולמך מתרצה, עד כאן.
ששאלנו,  מה  לתרץ  לבוא  נוכל  וכעת 
ישנו  בתפילה  מסוימות  בנוסחאות  מדוע 
וכי  הקודמות,  השנים  חטאי  על  וידוי 
שלאחר  הכיפורים  ביום  נתכפרו  לא  הם 
שב  הצער  שלמרבה  אלא  שנה?  אותה 
האדם בתשובה ומתעלה ברוחניותו ביום 
הכיפורים, אולם בחלוף תקופה הוא שב 
עוונות  באותם  נכשל  הוא  ואז  וחוטא, 
לא  שמעולם  נמצא  התוודה.  שעליהם 

יהודי  אותו  עלה  ואכן 
יקר במעלות התשובה, 
צעד  אחר  צעד  ועשה 
הזו.  קלה  הלא  בדרך 
נחושה  הייתה  כך  כל 
החלטתו עד כי לא שמר 
בלבד,  לעצמו  זאת 
לקרב  ביקש  אלא 
משפחתו  בני  את  גם 

ולהשפיע עליהם.

כפרתך".  תהא  ומיתתך  רותחת  עופרת 
אותו אדם ניאות לכך, כי תכליתו הייתה 

לכפר על עוונותיו ורוב פשעיו.
של  לביתו  האדם  הגיע  תקופה  בחלוף 
זה.  במראהו  להכירו  היה  קשה  הצדיק. 
ושברון  התעניות,  מחמת  כחש  גופו 
לבבו ניכר היה על פניו. כעת ידע שהגיע 
זמנו למות במיתה משונה זו שגזר עליו 

הצדיק, כך יסור עוונו וחטאתו תכופר.
הנשמה,  מסירת  בהכנת  התחילו  מיד 
ואמרו קריאת שמע בכוונה עם וידוי של 
יום הכיפורים. צדיק ביקש ממנו לשבת 
והרתיח את העופרת שהייתה מונחת ליד 
את  לעצום  הצדיק  ממנו  ביקש  הכיסא 
עיניו ולפתוח את פיו. ושוב, אמרו קריאת 

שמע.
אדם  לאותו  הצדיק  תחב  לפתע  והנה 
שהייתה  קופסא  מתוך  בפיו,  דבש  כף 
ויהי  מעילו...  בכיס  לכן  קודם  לו  מונחת 
הדבר לפלא באומרו לו בנועם “סר עוונך 

וחטאתך תכופר".
התכונן  הוא  והרי  אדם,  אותו  נשתומם 
פשעיו  על  לכפר  כדי  למות  בנפשו 
וזדונותיו, ואילו הצדיק לא די בכך שלא 
קיים את מה שאמר לו, אלא אף נתן בפיו 

דבר טוב להמתיק את שברון ליבו?!...
לאותו  ואמר  ובנועם  ברוך  הצדיק  נענה 
אותך  שאמית  בדעתך  עלה  “וכי  אדם 
חלילה וחס? הרי בעצם קבלת הדין עלה 
כי  ה'  קידוש  על  שנשרפת  כביכול  לך 
למעשה.  הקב"ה  מצרף  טובה  מחשבה 
והרהורי התשובה יקרים הם מאוד בעיני 

ה' יתברך".
הבנה  לכולנו  נותן  זה  מרגש  מעשה 
בפרט  הכיפורים  יום  במהות  מחודשת 
תשובה  הרהורי  בכלל.  התשובה  ובעניין 
הבאים בלב האדם - יקרים מאוד בעיני 
הקב"ה, וכאשר הוא מתמלא בחרטה על 
מעשיו, נהפכים גם זדונותיו לזכויות, ומי 
יוכל לעמוד במחיצתו הקדושה והטהורה.

לד:(  )ברכות  בדבריהם  חז"ל  כיוונו  ולכך 
עומדים  תשובה  שבעלי  “שבמקום 
לעמוד"  יכולים  גמורים  צדיקים  אין 
לאחר  אזי  בעבר  חטאיהם  כגודל  שהרי 

תשובתם נעשה הכל זכויות. 
וראויה  נחוצה  כמה  עד  מכאן  וברור 
ברכת שהחיינו ליום הכיפורים, שהקב"ה 
מחייה נפשותינו ומקיימנו לעמוד לפניו 
לתשובת  ובציפייה  העבר  על  במחילה 
לפני  ישראל  “אשריכם  והעתיד.  ההווה 
 - אתכם  מטהר  ומי  מיטהרים  אתם  מי 

אביכם שבשמים". 
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הסתלקותו  מאז  חלפו  שנה  מאות  משלש  מעלה 
לשמי רום של הנר המערבי, הצדיק המקובל הקדוש 
כ"ק רבינו חיים פינטו הגדול זיע"א. וההילה שאפפה את 
הצדיק בחייו, מכח תורתו ועוצם קדושתו שבאו לידי ביטוי 
באמרי פיו הטהור, שחוללו ניסים וישועות בבחינת “צדיק 
גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים" - כוחה תקף גם בימינו 
אנו. יהודים רבים מעלים על נס את הישועות הגדולות 
שלהם הם זכו לאחר שהעתירו בתפילה לפני בורא עולם, 
והזכירו את זכותו של הצדיק המלומד בניסים כ"ק מרן 

רבי חיים פינטו זיע"א.
נערץ כבר  היה  זיע"א,  פינטו  חיים  רבי  שמו של הצדיק 
מאות שנים בקרב יהודי מרוקו ואף מחוצה לה. שמו ורוח 
קדשו חצו גבולות ומדברות, אוקינוסים ויבשות. ספרים 
רבים נכתבו מנפלאותיו של הצדיק למען יעמדו ויסופרו 
לדור. אחד הספרים בהם נכתבו ספורי המעשיות, הלוא 
בשפה  נכתב  זה  ספר  חיים".  “שבח  הידוע  הספר  הוא 
ידי רבי מכלוף מזל תרים זצ"ל. לאחרונה,  הערבית, על 
הכהן  דוד  הרב  ידי  על  הקודש  ללשון  הספר  הועתק 
הי"ו, תלמידו של מו'ר כ"ק הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו 
שליט"א, ואחריו נמשכו סופרים ומושכים בעט אשר ראו 
זכות לעצמם וחרטו על ספר את הנהגותיו ונפלאותיו של 

הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א.
שמו של הצדיק רבי חיים הגדול זיע"א, יצא לתהילה בכל 
קצוי ארץ כבר מימי בחרותו, כשתפס והנהיג לעצמו חיי 
תורה וקדושה אותם ראה וקיבל בבית אבותיו הקדושים 
ערי  בכל  היהודים  קהילות  בקרב  זיע"א. שמו התפרסם 
מרוקו, וגם הנכרים כיבדו אותו עד מאד, והתייחסו אליו 
כאיש קדוש פועל ישועות. שמעו הגיע ויצא למרחקים, 
רבות  במדינות  אם  כי  מרוקו,  תחומי  בתוך  רק  לא 
באירופה ובמזרח התיכון. פעמים רבות היו מגיעות אליו 
שיתפלל  ממנו  שביקשו  מיהודים  ממרחקים,  בקשות 

בעבורם ויבקש עליהם בדבר ישועה ורחמים.
דלת ביתו של הצדיק רבי חיים זיע"א שבמוגאדור, היתה 
ללא  ואחד,  אחד  כל  בפני  היממה  שעות  בכל  פתוחה 
יוצא מהכלל. בין אם הוא עני, דל או נגיד ועשיר, הצדיק 

השתדל ופעל עבור כל אחד ואחד שפנה אליו.

חיים  רבי  כ"ק  קרא  שחרית,  תפילת  לאחר 
אותו  ושאל  אהרן,  רבי  למשמשו  זיע"א 
בפליאה:  "רבי אהרן! אמור נא לי, מדוע שינית 
כוסות  שתי  לחדרי  והכנסת  ממנהגך,   הלילה 

במקום כוס אחת"?

שכבוד  אהרן,  רבי  לו  השיב  "שמעתי, 
הרב מדבר עם מישהו, וחשבתי לכבד 
גם את האורח במשקה חם".

הצדיק רבי חיים זיע"א נענע ראשו בשתיקה, 
בשרעפי  אחוז  כשהוא  אהרן  רבי  על  הביט 

קודש, ואמר לו: "אשריך בני. אשריך רבי אהרן. 
אשריך שזכית לשמוע את קולו של אליהו הנביא. 
זה היה הקול השני ששמעת הלילה".

לאחר הסתלקות מורו ורבו הגאון רבי יעקב ביבאס זצ"ל, ל
וביקשו ממנו שימלא את מקומו  פנו אליו בני הקהילה 
של הגאון רבי יעקב ביבאס זצ"ל, ויישב על כס הרבנות 
במוגאדור. בתחילה סירב רבי חיים זיע"א לכך, אך לאחר 
הפצרות מרובות מצד פרנסי הקהילה היהודית, ניאות רבי 
חיים הגדול למלא את מקום רבו הקדוש. וכך הוא הכניס 

את צווארו תחת עול הציבור, בעניני הכלל והפרט.
באותה תקופה הסתייע רבי חיים זיע"א בעניני הרבנות, 
חזאן  בן  דוד  רבי  הקדוש  הגאון  וחבירו  עמיתו  ידי  על 
זצ"ל, ששימש עזר כנגדו בהנהגת הציבור ובהרמת קרן 

התורה והיהדות.

אשרי מי שראה פניו
כבר  החלה  זיע"א,  פינטו  חיים  רבי  של  הקודש  עבודת 
בסמוך לחצות לילה. בשעה זו היה כ"ק רבי חיים פינטו 
זיע"א מתגבר כארי, ומתחיל בסדר יומו בעבודת הקודש 

בלימוד תורה ועבודת ה' טהורה.
באותה שעה ממש ניצב משמשו, רבי אהרן אבן-חיים, על 

משמרתו, משמרת הקודש, כדי לשפות כוס חמין לרבו.
לילה אחד, כך מסופר בספר “שבח חיים", שמע רבי אהרן 
אבן-חיים שני קולות הבוקעים מתוך חדרו של כ"ק רבי 
זיע"א. חשב רבי אהרן בלבו: “אם הלילה יש לרב  חיים 
חברותא בלימוד התורה, מן הראוי שאכין כוס משקה גם 
הוא  עשה.  וכך  התורה".  ללימוד  אליו  שהצטרף  לאורח 

הכניס לחדרו של הרב שתי כוסות שתיה.
לאחר תפילת שחרית, קרא כ"ק רבי חיים זיע"א למשמשו 
רבי אהרן, ושאל אותו בפליאה: “רבי אהרן! אמור נא לי, 
מדוע שינית הלילה ממנהגך, והכנסת לחדרי שתי כוסות 

במקום כוס אחת"?
“שמעתי - השיב לו רבי אהרן - שכבוד הרב מדבר עם 

מישהו, וחשבתי לכבד גם את האורח במשקה חם".
הצדיק רבי חיים זיע"א נענע את ראשו בשתיקה, הביט על 
רבי אהרן כשהוא אחוז בשרעפי קודש, ואמר לו: “אשריך 
בני. אשריך רבי אהרן. אשריך שזכית לשמוע את קולו של 

אליהו הנביא. זה היה הקול השני ששמעת הלילה".
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“דע לך, הוסיף רבי חיים זיע"א וציוה על רבי אהרן אבן-
העניין  את  לאיש  תגלה  שלא  עליך,  גוזר  אני  כי  חיים: 

הזה".
רבי אהרן קיבל על עצמו את גזירת הצדיק, ובמשך שנים 
רבות שמר את מצות הרב ונצר את הדברים בלבו. על אף 
שהיה עז רצונו לספר ולפרסם את גדולת הצדיק שזוכה 
בחברותא  עמו  וללמוד  לטוב  זכור  הנביא  אליהו  לגילוי 
בכל לילה, אך חזקה עליו מצות רבו והוא לא גילה שמץ 

של דבר וחצי דבר ממה ששמעו אזניו.
מן  להסתלק  זיע"א  חיים  רבי  כ"ק  של  שעתו  כשהגיעה 
את  לספר  השעה  הגיעה  הנה  כי  אהרן  רבי  חש  העולם, 
הנביא  אליהו  גילוי  על   - הרב  למקורבי  המופלא  הסוד 
פינטו  חיים  רבי  כ"ק  עם  בחברותא  שלמד  טוב,  מבשר 
אהרן  רבי  ביקש  מקשיבים,  חברים  עם  ובשבתו  זיע"א. 
אבן-חיים לספר על גדולת הצדיק ונפלאותיו, תוך שהוא 
חושף בפניהם את גזירת הצדיק שמנעה ממנו לפרסם את 

העובדה שזכה לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב.
ועוד בענין זה: לביתו של כ"ק רבי חיים זיע"א היו נכנסים 
הקהילה  לכלל  הקשורים  בנושאים  רבים,  אנשים  ובאים 
פעם  הגיע  הבאים  בין  במוגאדור.  היהודי  הציבור  ועניני 
נזעק  זה  ליסאע(,  ר'  )המכונה  לוב  מכלוף  רבי  במרוצה 

לבית הרב לצורך ענין חשוב ודחוף שלא סבל דיחוי.
הדבר אירע בשעת לילה מאוחרת, ורבי מכלוף ידע למצוא 
את חדרו של רבי חיים זיע"א, על פי הנר שדלק בחדרו של 
שני  שם  ראה  הרב,  של  לחדרו  מכלוף  רבי  כשנכנס  הרב. 
אנשים: האחד, כ"ק רבי חיים פינטו זיע"א, ופניו פני להבים, 
זורחות באור יקרות. והשני, דמות לא מוכרת לרבי מכלוף, 

אשר היה דומה בעיניו למלאך ה' צ-באות.
רבי מכלוף חשב להתקרב אל השניים, אך לפתע הוא חש 
על  הסתובב  הוא  עליו.  נפלה  גדולה  ואימה  ברכיים  בפיק 

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

פני אליהו הנביא זכור לטוב".
בקרבו,  נהפך  לבו  אך  משמחה  מאוד  התפעם  מכלוף  רבי 
זכור  הנביא  אליהו  של  בפניו  שהביט  כך  על  ייענש  שמא 
לטוב. הוא התחנן בפני כ"ק רבי חיים זיע"א שיתפלל עליו, 

כדי שלא ייענש חס ושלום וימות בחצי ימיו.
כ"ק רבי חיים זיע"א הבטיח לו שיתפלל עליו, וביקש עליו 

רחמים מאת ה' שלא ימות בגיל צעיר.
תפילתו של כ"ק רבי חיים זיע"א התקבלה במרומים. רבי 
בן  עולמו  לבית  שנסתלק  עד  ושנים,  ימים  האריך  מכלוף 
רבי  כתב  לו,  שאירע  הזה  המעשה  את  שנים.  ועשר  מאה 
מכלוף בעצמו בסידור התפילה שלו, ובניו ונכדיו ששימשו 
המעשה  את  העבירו  המעטירה,  פינטו  משפחת  בני  את 

לדורות הבאים.

לא נשאר ארבה אחד
רבים  קיפחו  בהם  וסבל,  רעב  שנות  ידעה  מוגאדור  העיר 
מתושבי המקום את חייהם ונפחו את נשמתם ברעב ובצמא 
ובחוסר כל. ואם לא די בזאת, הרי שמידי כמה שנים היתה 
פוקדת את העיר מכת ארבה. מליוני חגבים היו פושטים על 
השדות והמטעים הירוקים, וכשהואילו בטובם לצאת מהעיר 
הם היו מותירים אחריהם שדות ומטעים ערומים מתבואה 
המזון,  מוצרי  לייקור  בעקבותיו  הביא  זה  ומפירות. מחסור 

ולמצוקה כלכלית קשה של התושבים.
באחת השנים נראה הארבה בהמוניו בעיר מוגאדור. תושבי 
ליהודי  נותר  לא  שכזו  קשה  ובשעה  מאד,  נחרדו  העיר 
מוגאדור אלא לתפוס את אומנות אבותיהם בידיהם: בהשם 
ותפילה  תענית  יום  על  הכנסת  בתי  גבאי  הכריזו  הרבנים 
נושעו והמכה לא  ברחבי מרוקו. אך למרבה הצער הם לא 

חלפה, צערם של יהודי מוגאדור הלך וגדל.
רבי  כשכ"ק  מכן,  לאחר  ספורים  ימים  הישועה.  באה  והנה 
זיע"א היה עסוק בלימודו עם תלמידיו, לפתע  חיים פינטו 
מליוני  של  ‘ענן'  זה  היה  גדולה.  חשיכה  הבית  על  נפלה 
חגבים שחגו מעליהם בדרך מעופתם והחשיכו את האיזור. 
הם  כן  ומחמת  התלמידים,  ספרי  על  נפלו  מהחגבים  כמה 

נאלצו להפסיק את סדר לימודם.
כ"ק רבי חיים פינטו זיע"א שהבחין במתרחש, הפסיק מיד 
את לימודו, נטל שופר והחל לתקוע בו כדי להעביר את רוע 
הגזירה. לאחר מכן החל להתפלל, אמר “שלוש עשרה מידות 
בתפילה  פסק  ולא  קונו.  לפני  בתפילה  ועמד  רחמים"  של 
כל  את  עמה  ולקחה  מזרחית  רוח  שבאה  עד  ותחנונים, 

הארבה.

אדר ב' בנידוי!
לשנה אחרת התרחשו ובאו ימים קשים על מדינת מרוקו. 
כבר עברה מחצית מחודש אדר שני, ושום טיפת גשם לא 

ירדה להרטיב וללחלח את פני האדמה.
יהודי מוגאדור באו אל כ"ק רבי חיים פינטו זיע"א בתחינה, 
בתבואה  המחסור  עליהם.  ויתפלל  מצרתם  אותם  שיושיע 
שיעורר  מהצדיק  ביקשו  הם  שליש  ובדמעות  גדול,  היה 

עליהם רחמי שמים.
ואחר פסק:  רב,  זיע"א שמע את דבריהם בקשב  רבי חיים 
ואל  תאכלו  אל  הכנסת.  בבית  נאספים  העם  כל  “למחר 
העלמין,  לבית  תצאו  מכן  לאחר  בתפילות.  הרבו  תשתו, 

ונצפה לישועת השם".
למחרת הכריזו בקהל על יום תענית ותפילת רבים. הציבור 
כולם  יצאו  התפילה  ובתום  לתפילה,  הכנסת  בבית  נאסף 

לבית העלמין ורבי חיים זיע"א הולך בראשם.
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זיע"א  פינטו  חיים  רבי  כ"ק 
מיד  הפסיק  במתרחש,  שהבחין 
והחל  שופר  נטל  לימודו,  את 

להעביר  כדי  בו  לתקוע 
לאחר  הגזירה.  רוע  את 
מכן החל להתפלל, אמר 
"שלוש עשרה מידות של 

בתפילה  ועמד  רחמים" 
בתפילה  פסק  ולא  קונו.  לפני 

ותחנונים, עד שבאה רוח מזרחית 
ולקחה עמה את כל הארבה.

אחת  ליד  זיע"א  חיים  רבי  נעמד  העלמין,  לבית  כשנכנסו 
המצבות וביקש ממשמשו: קרא בקול גדול; “אדר ב' בנידוי! 

אדר ב' בנידוי! אדר ב' בנידוי!"
השמש עשה כמצות הרב, אף שפשר הדברים נשגבו מבינתו. 
ובעוד הוא ממתין לראות כיצד מתפתחים הענינים, קרא מיד 
רבי חיים זיע"א ואמר בקול גדול: “אדר ב' שרוי לך, אדר ב' 
מחול לך, אדר ב' מותר לך", כפי שאומרים בסדר התרת נדרים.

כ"ק רבי חיים זיע"א, סיים את מה שביקש לעשות, ומיד שב 
לביתו כשאחריו חזרו הכל לבתיהם.

בעוד ציבור המתפללים עושים את דרכם איש איש לביתו, 
נפתחו לפתע ארובות השמים ומטר עז ניתך ארצה. מסופר, 
כל  לבתיהם,  להגיע  המתפללים  הספיקו  בטרם  עוד  כי 
באותו  שירדו  הרבים  הגשמים  ממי  ונספגו  נרטבו  בגדיהם 

יום, בזכות תפילת הצדיק.

כי קולך ערב

ימות  יותר מכל  זיע"א,  חיים  רבי  חביבה היתה השבת על 
הרוח,  התרוממות  מרגיש  היה  הוא  קודש  בשבת  השבוע. 
ורוח של שירה, פיוטים וזמירות נחה עליו. בכל סעודה היה 
נוהג לשורר זמירות בקולו הערב, שכן כ"ק רבי חיים זיע"א, 
היה יודע נגן, וקולו הערב יצא למרחוק )כידוע, הותיר אחריו 
רבי חיים שקים מלאים של כתבים ובהם שירים ופיוטים, 
אולם רבים מהם נאבדו. היה זה בשעה ששודדים באו לעיר 

מוגאדור, ונטלו משם את כל האוצר עם כל פיוטיו(.
מוסיף  שליט"א,  פינטו  חנניה  דוד  רבי  כ"ק  הגה"צ  מו"ר 

ומספר:
מאבותינו  הדברים  את  קבלנו  כך   - השבתות  באחת 

הקדושים - זימר כ"ק רבי חיים זיע"א, כמנהגו בקולו 
הערב מפיוטיו של המשורר רבי ישראל נג'ארה זצ"ל. 
ישראל  שרבי  עד  כזו,  גדולה  בהתלהבות  שר  הוא 
אותו  ונישק  אותו  חיבק  בהקיץ,  אליו  נגלה  נג'ארה 

על כוונת הלב ועל הקול הערב, בהם שר את פיוטיו לכבוד 
השכינה הקדושה.

רבי ישראל נג'ארה מחכה לנו

רבי חיים זיע"א היה מלומד בקפיצת הדרך ממקום למקום. 
באחת הפעמים, נטל עמו הצדיק אדם נוסף. ומעשה שהיה 

כך היה:
גדול.  כמשורר  ידוע  היה  זצ"ל,  חסין  בן  דוד  רבי  הגאון 
מאד  רחוקה  היתה  אשר  במאקנס,  היה  מגוריו  מקום 
מהעיר מוגאדור. פעם אחת, באמצע הלילה, הגיע רבי חיים 
זיע"א לביתו של רבי דוד, העיר אותו, ואמר לו: “בוא איתי 

למוגאדור, רבי ישראל נג'ארה מחכה לנו שם"...
רבי דוד התלבט מעט, שכן הדרך ממאקנס למוגאדור ארכה 
כמה ימים, והוא השיב לרבי חיים: “איך אלך, והלוא אשתי 
והיא  בחסרוני,  ולהרגיש  הלילה  באמצע  להתעורר  עלולה 

בודאי תפחד ותינזק"?
אלא שרבי חיים זיע"א הרגיע אותו ואמר לו: “בעזרת השם 
נצא ונחזור במהרה, עוד קודם שאשתך תספיק להתעורר".

“שמעתי את שמך הגדול - אמר רבי דוד לרבי חיים זיע"א - 
אבל איני יכול ללכת, מפני הדאגה לשלום אשתי". רבי חיים 
שנצא  לך  מבטיח  “אני  יהסס;  שלא  אותו  לשכנע  המשיך 

ונחזור מהדרך, ואשתך לא תדע בין ימינה לשמאלה".
חסין  דוד  ורבי  זיע"א  חיים  רבי  יצאו  למעשה.  מהרהורים 
את  פגשו  שם  למוגאדור,  ממאקנס  הדרך  בקפיצת  זצ"ל 
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את  קבלנו  כך  השבתות,  באחת 
הדברים מאבותינו הקדושים ,זימר 
כ"ק רבי חיים זיע"א, כמנהגו בקולו 
המשורר  של  מפיוטיו  הערב 
זצ"ל.  נג'ארה  ישראל  רבי 
הוא שר בהתלהבות גדולה 
ישראל  שרבי  עד  כזו, 
בהקיץ,  אליו  נגלה  נג'ארה 
חיבק אותו ונישק אותו על כוונת 
הלב ועל הקול הערב, בהם שר את 

פיוטיו לכבוד השכינה הקדושה.

המשורר רבי ישראל נג'ארה זצ"ל, אשר ירד אליהם מעולם 
האמת, ויחדיו שרו שירות ופיוטים. כשסיימו, הבטיח להם 
אליהם,  יתגלה  חודש  ראש  בכל  כי  נג'ארה  ישראל  רבי 

ויחדיו ישירו שירים ופיוטים.
מאורע זה נהפך למנהג של קבע: מידי חודש בחודשו רבי 
היו  ויחדיו  חסין,  דוד  רבי  של  לביתו  בא  היה  זיע"א  חיים 
עושים את הדרך ממאקנס למוגאדור בקפיצת הדרך, כדי 
נג'ארה  ישראל  רבי  המשורר  עם  ופיוטים  שירים  לשורר 
זצ"ל. ]מפי הגאון הצדיק רבי אהרן חסין זצ"ל, ראב"ד של 

עיר אסווירא )מוגאדור(, נכדו של המשורר רבי דוד זצ"ל[

לא אעזוב אתכם

בחודש אלול לשנת הר"ת, כעשרה ימים קודם ראש השנה, 
זיע"א מסדר הלימוד הקבוע בבית מדרשו,  רבי חיים  חרג 
לקראת  והתעוררות  בהכנות  תלמידיו  עם  לעסוק  והחל 
על  שגורים  שהיו  התלמודיות  הסוגיות  הנוראים.  הימים 
התשובה  חשיבות  התשובה,  מעלת  לעניני  הוחלפו  פיהם, 

בימים אלו שבהם גורלו של האדם תלוי ועומד.
בשמירת  ולהתחזק  להמשיך  מתלמידיו,  ביקש  הצדיק 

התורה וקיום המצוות, תוך שהוא מבטיח להם מפורשות:
“דעו לכם תלמידי אהובי! אני אמשיך ואעמוד לפני הקדוש 
ברוך הוא בתפילה לאחר מותי, כפי שעשיתי גם בחיי. לא 

אעזוב אתכם במותי, כפי שלא עזבתי אתכם בחיי".
דברי הצדיק והנימה האישית שבה הם נאמרו, עשו רושם 
עצום על שומעיהם, והם החלו להרגיש כי הנה הצדיק עומד 

למסור את נשמתו הטהורה לבורא העולם.

השמועה המרה עשתה לה אוזן בכל רחבי העיר והתפשטה 
במהירות בכל רחבי מרוקו, ותקם צעקה גדולה. הכל החלו 
לומר פרקי תהילים ולהתפלל על רבם, מי יודע אולי יהיה 
ניתן להעביר את רוע הגזירה, ורבי חיים זיע"א ימשיך לחיות 

ויאריך ימים.

סבא דמשפטים המלומד בניסים

ברוח זו המשיך ודיבר רבי חיים זיע"א את דבריו בקול חוצב 
להבות, במשך כמה ימים, על עבודת השם ויראתו. ובהגיע 
יום כ"ו לחודש אלול שנת הר"ת, כבה הנר המערבי ונשמתו 
הקדושה של רבי חיים זיע"א, שבה לצור מחצבתה מתחת 

לכסא הכבוד.
רבי חיים זיע"א, נטמן בבית העלמין הישן במוגאדור. בטרם 
על  ציון  כל  יקימו  שלא  בניו  את  האב  ציווה  הסתלקותו 
קברו, ולא יכתבו שום דברי שבח על המצבה, אלא רק את 

שמו בלבד.
הנוסח  לכתוב את  הוחלט  העיר,  רבני  בהתייעצות שערכו 

הבא, המופיע עד היום על ציונו של הצדיק זיע"א:
דמשפטים,  סבא  ומגדול,  מעוז  הקדוש  הרב  “מצבת 
המלומד בניסים, כמוהר"ר חיים פינטו זיע"א, שנלב"ע יום 

כ"ו לחודש אלול שנת הר"ת. תנצב"ה".
לפני מספר שנים, בנה מר שמעון לוי הי"ו מהעיר אגאדיר, 
אוהל מפואר על קברו של רבי חיים פינטו הגדול זיע"א. 
לטובה  ישראל  עמו  כל  ועל  עלינו  וצינה  מגן  תהא  זכותו 
והשלום  החיים  בספר  ולהחתם  להכתב  שנזכה  ולברכה, 

בשמחת הגאולה השלימה. אמן.
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הגדול  פינטו  חיים  רבי  אחריו  שהותיר  הגדול  החלל  את 
 - יהודה פינטו  בנו הצדיק רבי  זיע"א, מילא תוך זמן קצר 
המכונה רבי הדאן זיע"א, שהתפרסם בזכות זריזותו בקיום 
המצוות. ונתקיים בו מאמר התנא “הוי עז כנמר, קל כנשר, 

רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים".
רבי הדאן התפרסם בזכות גדלותו בתורה ובחכמת הקבלה, 
כאשר היה שוקד ומתמיד על ספרי הקודש בימים ובלילות. 
מלבד היותו צדיק וחסיד גדול ובעל ישועות ומופתים. רבים 

באו אליו כדי לקבל את ברכתו.
חכמתו ופיקחותו בכל שטחי החיים, הביאו אליו את בכירי 
הנהגת העיר והמדינה. נציגים זרים ושגרירי מדינות נשרכו 
ותושייה  עצה  לקבל  כדי  חדרו,  דלת  אחר  בתור  ונעמדו 
וחכמתו  לבו  ברוחב  הפרק.  על  העומדים  שונים  בענינים 
השכיל רבי הדאן זיע"א לייעץ עצה טובה ומועילה לכל פונה 
ונצרך, הן ברוחניות והן בגשמיות. לצד תפילה על כל נפש 

מבני ישראל בדבר ישועה ורחמים.
רבי הדאן זיע"א, ירש מאביו גם את תכונות החסד והעזרה 
למשל  כך  גידיו.  ובשס"ה  איבריו  ברמ"ח  בדמו,  שנטבעו 
מסופר עליו, שאת כל רכושו הוא היה מחלק לצדקה לעניים 

נצרכים. 
רבי הדאן זיע"א הקפיד מאד שלא לעלות על מיטתו לישון 
את שנת הלילה, כשהפרוטה מצויה בכיסו: הוא מיהר לתת 

אותה לעני.
זיע"א  הדאן  רבי  היה  המצוות,  לגיל  שהגיעו  העניים  לבני 

שיוכלו  כדי  מזון  ומצרכי  בגדים  תפילין,  טליתות,  רוכש 
לחגוג את שמחת הבר מצוה בשלימות, ללא מחסור ודאגות 
מיותרות. לאחר שהנערים גדלו והגיעה שעתם לעמוד תחת 
זיע"א שדאג לקיים את המצוה  החופה, היה זה רבי הדאן 

החשובה של “הכנסת כלה".

נדר בלב ים
רבי הדאן זיע"א, היה מוכתר בכתר שם טוב בקרב בני דורו, טוב 
וזוהרות  המאירות  יקרות  כפנינים  היו  הטובות  ומידותיו  לבו 
מפורסם  שהיה  כפי  המיוחדים,  ממנהגיו  אחד  הנאה.  בכתרו 
באותה תקופה – לצאת וללוות כל אדם ואדם שיצא מהעיר 

אם לצרכי מסחר, אם לצרכי רפואה או לכל צורך שהוא.
המעשה שלפנינו אירע כאשר שני הסוחרים, החכם ביהו ורבי 
יוסף אלמליח ביקשו לנסוע לאנגליה דרך הים לצורך עסקי 

מסחרם, והצדיק רבי הדאן זיע"א יצא ללוות את השניים.
כשהבחין חכם ביהו ברבי הדאן זיע"א, הוא חשב בליבו שהרב 
בא אליהם כדי לבקש מהם מעות לצדקה, ומשום מה הוציא 
מפיו דברי לעג כלפי רבי הדאן. רבי הדאן שמע את עלבונו 
וספג את הצער בשקט. הוא לא הוציא מילה וחצי מילה, אך 
לבייש  החכם  ראה  ולמה  מה  “על  רב.  צער  לו  גרם  העלבון 
אותי כל כך"? - שאל את עצמו והמשיך בדרכו כאילו לא קרה 

מאומה.
נפל  ובושה  צער  ומרוב  ונכלם,  בוש  לביתו  חזר  הדאן  רבי 
למשכב והחל להקיא דם. משרתו של הצדיק הציע לו לעלות 

לבני העניים שהגיעו לגיל המצוות, 
היה רבי הדאן זיע"א רוכש טליתות, 

כדי  מזון  ומצרכי  בגדים  תפילין, 
שמחת  את  לחגוג  שיוכלו 

הבר מצוה בשלימות, ללא 
מחסור ודאגות מיותרות. 
גדלו  שהנערים  לאחר 

לעמוד  שעתם  והגיעה 
רבי  זה  היה  החופה,  תחת 

הדאן זיע"א שדאג לקיים את המצוה 
החשובה של "הכנסת כלה".

הצדיק הקדוש המקובל והמלוב"ן
רבי יהודה פינטו זיע"א, המכונה רבי הדאן
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לגג הבית ולשאוף אויר צח, אולי על ידי כך יוקל לו מעט. 
הבחינו  שבמוגאדור,  הים  חוף  אל  המשקיף  הבית  גג  על 

השניים בספינות מסחר השטות בלב הים.
משמשו.  את  הדאן  רבי  שאל   - הללו"?  הספינות  מי  “של 
והמשמש השיב לו כי הספינות הללו שייכות הן לחכם ביהו. 
ספינת  היא  השניה  והספינה  סחורה,  מצויה  אחת  בספינה 
נוסעים. רבי הדאן זיע"א הרהר מעט ואמר: “כשם שהוא גרם 
לי לצער ומכאוב ולהקיא דם, כך יעשה ה' שהספינה עם כל 
הסחורה שלו תישרף באש, ואילו הספינה השניה תינצל ולא 

יאונה לה כל רע". 
ואמנם כך היה. זמן קצר לאחר מכן עלתה ספינת הסחורות 

באש, והיא ירדה למצולות ים.
של  לביתו  בבהלה  רץ  מעשה,  בשעת  נוכח  שהיה  המשמש 
החכם ביהו, וסיפר לאשתו את כל השתלשלות הדברים. כיצד 

רבי הדאן הקיא דם בגלל בעלה, ואת מה שקרה לספינה. 
אשתו של החכם ביהו באה במרוצה לבית הרב, והתחננה על 
נפש בעלה, שהרב יציל אותו ולא יאונה לו כל דבר רע, אך 
הרב ענה לה: “אינני יכול. מה שהוצאתי מפי הרי הוא דומה 
יכול  איננו   - יוצא מהקנה  הוא  בו  רובה, שברגע  לכדור של 
לחזור חזרה. אך העיקר הוא, כי לספינה שבה בעלך נוסע - 

לא יאונה כל דבר רע".
חלפו להם כחודש ימים, וחכם ביהו שב למוגאדור, דרך הים, 
כשסביבו חמש ספינות. המחשבות על בני הבית ממלאות את 
הלה ברגשי געגועים ושמחה, אך הנה אבוי! לפתע התחוללה 
בים רוח סערה, שאיימה על הספינות ויושביהם, הרוח היתה כה 
חזקה עד שכל אחד מהנוסעים חש כי הנה בעוד שניות אחדות 

הספינה שוקעת במצולות ים.
בשעת צרה זו נזכר החכם ביהו בזכות הצדיק כ"ק רבי חיים 

יינצל  הוא  כי אם  ה',  לבו אל  והתפלל מעומקי  זיע"א.  פינטו 
בנוסף  ריאל,   50 הדאן  רבי  לבנו  יתן  הוא  אזי  הצדיק,  בזכות 

לשרשרת ושעון מזהב טהור.
לביתו  הגיע  ביהו  וחכם  ניצלו  האוניות  התקבלה.  תפילתו 
לקראתו.  ששמחו  העיר  מתושבי  רבים  נהרו  לביתו  בשלום. 

בשעת השמחה, הוא שכח את נדרו שנדר בעת צרתו.
נגלה אליו אביו  ובחלומו  זיע"א,  ישן רבי הדאן  באותה שעה, 
כ"ק רבי חיים זיע"א ואמר לו: “קום בני, ולך מהר לביתו של 
החכם ביהו, ותזכיר לו את הנדר שנדר בלב ים, וכי עליו לקיים 

את נדרו".
כשהתעורר רבי הדאן משנתו, מיהר את צעדיו לביתו של חכם 
הניסים  כל  את  לספר  הדאן  רבי  הצדיק  החל  כשנכנס,  ביהו. 
עליך  ועתה  נדרת,  “נדר  לו:  אמר  לבסוף  ים.  בלב  לו  שקרו 

לקיימו בשלמות".
חכם ביהו, שכאמור שכח כבר מהנדר, התפלא מאד, מנין הרב 
יודע כל זאת? הוא פנה לרבי הדאן ושאל אותו: “כבוד הרב, מי 

סיפר לך את כל זאת"?
בחלום  אלי  בא  הדאן,  רבי  לו  השיב   – חיים  רבי  אבי  “כבוד 

וסיפר לי הכל".
את  ונישק  ובהתפעלות,  בהתרגשות  ממקומו  קם  ביהו  חכם 
הרב לאות הערכה וכבוד. ובו במקום קיים את הנדר, ונתן לרב 

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

אב רחמן שנת תרמ"א".
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כ"ק רבי חיים פינטו "הקטן" זיע"א

שחיו  המפוארת  פינטו  לשושלת  נצר  הרוח,  מענקי  אחד 
ופעלו במרוקו, ה"ה הצדיק המלומד בניסים רבי חיים פינטו 
“הקטן" זיע"א. הוא הגבר אשר זכה וזיכה את הרבים ברוחניות 
ובגשמיות גם יחד, כאשר השיב את לבם של ישראל לאבינו 

שבשמים בחיי חיותו בעולם הזה ואף לאחר 
לברכה  זכרונם  רבותינו  לימדונו  כך  מותו, 

שגדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם.
מופלאות,  מעשיות  מספר  אפוא  ליקטנו 
לכבודו של הצדיק זיע"א, כפי ששמענו אותן 
דוד חנניה  מפי קדשו של מו"ר הגה"צ רבי 

פינטו שליט"א:
בשנת תשס"ג,  וירא  פרשת  בשבוע  זה  היה 

כשמו"ר שליט"א שהה בצרפת. 
היא  עצב.  ובפניה  אליו  הגיעה  אחת  אשה 
בצורה  הסרטן,  במחלה  שלקתה  סיפרה 
ממאירה מאוד רח"ל. ובקול בוכים בדמעות 

את  לחתן  זכתה  לא  שעדיין  על  כך  על  מיצרת  היא  שליש, 
ילדיה, והנה היא כעת בסכנת מוות.

מצבה של האשה, נגע מאד ללבו הרחום של מו"ר שליט"א, 
וכיון שהיה זה בדיוק בערב ליל ההילולא של הסבא, הצדיק 
מרחשון,  ט"ו  בערב  זיע"א,  פינטו  חיים  רבי 
וזכות  לביתך  עכשיו  “לכי  לה:  אמר  הוא 
הצדיק תגן בעדך. מחר ביום ההילולא תבואי 

לבשר לנו בשורות טובות".
אותה אשה הלכה מיד לביתה, ולמחרת לאחר 
תפילת ערבית, נערכה הילולא לכבוד הגאון 
רבי אליעזר מנחם מן שך זיע"א )שנפטר ביום 
ט"ז חשון(, אותה אשה הגיעה לבית הכנסת, 
רבי  בנוכחות  ישראל,  מבני  אלפים  ובמעמד 
שך  הרב  של  )נכדו  שליט"א  ברגמן  יששכר 
אינם  שהרופאים  האשה  הודיעה  זצ"ל(, 

מבינים מה אירע:



היום היא ביקרה בבית החולים, כדי לבצע בדיקת אולטרא-
סאונד ובדיקות דם כדי להתעדכן במצבה הבריאותי, ולפתע 
לא  סכנה  ושום  מגופה,  נעלמה  שהמחלה  הרופאים  גילו 

נשקפת יותר לחייה והיא בריאה לחלוטין.

ארבעת אלפים דולר!
ר' רפאל עמאר הי"ו, תלמידו של מו"ר שליט"א, סיפר שפעם 
האויר  בחיל  טייס  שהיה  שותפו,  עם  למרוקו  נסע  הוא  אחת 
כדי  למרוקו,  נסעו  השנים  ליהדות.  להתקרב  והחל  הישראלי 

להשתטח על קברו של הצדיק רבי חיים פינטו זיע"א. 
כשהגיעו לבית העלמין, הוביל אותם שומר בית העלמין )שאינו 

יהודי( אל הציון, ונתן להם ספרי תהילים.
הטייס הבחין בפיסת נייר שהיתה ביד השומר, והוא שאלו על 
חיים  רבי  הצדיק  של  תמונה  מצויה  בידי  השיב:  והערבי  כך. 

פינטו אותה קבלתי פעם מנכדו של הצדיק.
הטייס שלא הורגל במחזה מעין זה, החל לדבר עם ר' רפאל 
“בא  לו;  ואמר  יבין(  לא  )כדי שהשומר  הקודש  בלשון  עמאר 
ננסה לקנות ממנו את התמונה! נציע לו סכום כסף אולי יתרצה 

למוכרה לנו". 
הטייס אכן הציע לשומר סכום כסף, והלה לא היה מוכן בשום 
אופן למכור את התמונה. הטייס העלה את המחיר לאלף דולר, 
אך השומר מסרב ולא מסכים. הטייס הגיע כבר במחירו ליותר 
מארבעת אלפים דולר, וגם בסכום כה גבוה )בסכום זה אפשר 

לקנות בית במרוקו( השומר לא היה מוכן לדבר על כך בכלל.
הטייס התרגש מכך מאוד, ואמר לר' רפאל עמאר: 

תראה כמה אמונה בצדיק יש לו לאותו אדם. אמונה זו טבועה 
בו בכל ישותו, ברמ"ח איבריו ובשס"ה גידיו. על אף שהתמונה 
שבידו כבר ישנה וקרועה, בכל זאת אינו מוכן לוותר עליה, זאת 
משום שהוא ראה כאן ניסים ונפלאות בזכות הצדיק. בשבילו 

תמונה זו היא כל חייו. ואם מי שאינו יהודי, מאמין כך 
להאמין  אנו  צריכים  כמה  עד  אנו,  וחומר  קל  בצדיק, 

בצדיק.
כששמע מו"ר שליט"א את המעשה הזה, הוא אמר על 

כך: דעו, כי אמונה ללא תורה לאו כלום היא, מפני ששניהם 
קשורים יחדיו. ועל כך התפלל שלמה המלך להקב"ה )מלכים 
א, ח: מא(; כשגוי מתפלל אליך תקבל מיד את תפילתו, אבל 

כשיהודי מתפלל אליך אל תקבל מיד את תפילתו. ומדוע?
אלא הענין הוא, שליהודי לא די בתפילה אחת, כדי שזו תתקבל 
מיד ויתרחש לו נס, אין די באמונה. באשר יהודי צריך להיות גם 
בן תורה, לשמור ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה. מה 
שאין כן אצל גוי, כיון שאצלו לא שייך לימוד תורה, אזי אם הוא 
בעל אמונה - ה' מסתפק בתפילתו ועונה לו. יהודי כאמור, צריך 
להאיר את עצמו באור התורה, בכתנות או"ר של תורה מצוות 

ומעשים טובים, ועל ידי כך יתרחשו לו ניסים מאת השי"ת. 

“אבא, מדוע אתה בוכה"?
על גודל מעלת סיפורי צדיקים ושבח פועלם והנהגותם יש 

לנו ללמוד מהמעשה הבא:
באגאדיר  קשה  אדמה  רעידת  התרגשה  תשכ"ב  בשנת 
שבמרוקו. בנינים שלמים קרסו וקברו תחתם אלפי אנשים. 
מי שבכל זאת ניסה להיחלץ מתחת להריסות – התחשמל 
למות מכבלי החשמל שהיו פזורים ברחובות העיר. הקהילה 
הישיבה  בחורי  כל  שלימות,  משפחות  איבדה  היהודית 
שלמדו בעיר עם כל רבניהם, נקברו חיים תחת הריסת מבנה 

הישיבה.
עת צרה היתה ליהודים בעת ההיא. 

וכל זאת למה?
באותה תקופה, הדפיס הצדיק רבי משה אהרן פינטו זיע"א 

נגע  האשה,  של  מצבה 
של  הרחום  ללבו  מאד 
שהיה  וכיון  שליט"א,  מו"ר 

בערב  בדיוק  זה 
של  ההילולא  ליל 
הסבא, הצדיק רבי 
זיע"א,  פינטו  חיים 
בערב ט"ו מרחשון, 

"לכי  לה:  אמר  הוא 
הצדיק  וזכות  לביתך  עכשיו 
תגן בעדך. מחר ביום ההילולא 
תבואי לבשר בשורות טובות".
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פינטו  חיים  רבי  הצדיק  אביו  על  חיים",  “שנות  ספרו  את 
הקטן זיע"א, ושלח אותו לכל קצוות תבל כדי שאנשים יקנו 
את הספרים ויתחזקו באמונת הצדיקים. גם לעיר אגאדיר 
שבמרוקו, שלח רבי משה אהרן זיע"א ספרים, כדי שיהודים 

יקנו אותם וילמדו אמונה בצדיקים מהי.
ואולם, רבי משה אהרן זיע"א, נחל אכזבה קשה:

לאחר זמן מה, כל הספרים ששלח - חזרו אליו. “הם מכירים 
כבר את הסיפורים על הצדיק". מכיון שכן, שב ושלח רבי 
משה אהרן זיע"א את הספרים לאגאדיר, והודיע להם שהם 

יכולים לקבל את הספרים חנם אין כסף. 
אך גם זה לא הועיל. הספרים חזרו אליו לביתו, באותו לילה, 

חלם רבי משה אהרן זיע"א, חלום, בו הוא רואה את אביו רבי 
חיים זיע"א, כשהוא יושב על הארץ ובוכה. 

רבי משה אהרן זיע"א שאל אותו: “אבא, מדוע אתה בוכה"? 
“עוד תשמע ותדע", השיב לו.

ברעידת  זיע"א  אהרן  משה  רבי  הרגיש  משנתו,  כשהתעורר 
אגאדיר  שהעיר  התפרסם  בבוקר  ולמחרת  חזקה,  אדמה 
היקרים,  הישיבה  ותלמידי  רבים  יהודים  בה  ונהרגו  נחרבה 
רח"ל. זאת כנראה הסיבה מדוע שלח רבי משה אהרן פעם 
כדי שהגזירה תתבטל.  לאגאדיר,  בחינם  שניה את הספרים 
סירהו  הקהילה  על  הצליח, שהאחראים  אלא שמעשה שטן 

לקבל את הספרים, גם בחינם. ה' ישמור.

הצדיק הקדוש המקובל והמלוב"ן
כ"ק רבי משה אהרן פינטו זיע"א

חלקו  מנת  היו  השי"ת,  בעבודת  ונשגבות  רבות  מדרגות 
בנו חביבו של  זיע"א,  משה אהרן פינטו  רבי  של הצדיק 
הצדיק הקדוש רבינו חיים פינטו השני זיע"א, ואביו של 

כ"ק מו"ר רבי דוד חנניה פינטו שליט"א. 
זיע"א  פינטו  אהרן  רבי משה  רבות שספג  קדושה  הנהגות 

ואף  אצלו  נשתמרו  הוריו,  בבית 
מעלין  “בבחינת  והתעלו  נשתבחו 
בקודש ואין מורידין". חסידותו של 
לידי  באה  זיע"א,  רבי משה אהרן 
ודקדק  הקפיד  שהוא  בכך  ביטוי 
במסכת  חז"ל  מאמרי  את  לקיים 
אבות. וכבר אמרו בגמרא )מסכת 
בבא קמא דף ל.( “האי מאן דבעי 
מילי  לקיים   - חסידא  למיהוי 
מפה  שיצאה  הוראה  כל  דאבות". 
הקדושים,  התנאים  של  קודשם 
וכלשונה,  ככתבה  ידו  על  קוימה 

ללא כחל ושרק.
אהרן  משה  רבי  יישם  למשל  כך 
זיע"א, את מאמר התנא רבי לויטס 
שפל  הוי  מאד  “מאד  יבנה:  איש 
רוח". בכל שבת, כאשר נכנס לבית 
כמי  גוו  את  מכופף  היה  הכנסת, 
עצמו,  מערך  להמעיט  שמבקש 

המתפללים  אליו  מגיעים  היו  כאשר  המלך.  להיכל  בבואו 
לאחר התפילה כדי לנשק את ידו ולהתברך מפיו, היה מיד 
נחרד מעצם הרעיון שמאן דהוא ינשק את ידיו, ומתנגד בכל 

תוקף וממעיט בערך עצמו.

זיע"א,  אהרן  רבי משה  התברך  הענווה שבה  מידת  בכלל, 
היתה מקרינה סביב כל מי שנכנס לתוך ארבע אמותיו. הכל 
חשו כי לפניהם ניצבת אישיות גדולה ומרוממת מעם, גבוה 
משכמו ומעלה וראשו כפוף לשאת בצערו ודאגתו של כל 
אדם ואדם שנברא בצלם א-להים. כל מי ומי שנכנס לביתו 
יפות,  פנים  בסבר  בברכה,  התקבל 

בכל שעה ובכל עת. 
הנהגה מיוחדת שהיתה אופיינית לו, 
כאשר מי מהבאים היה נכנס אליו, 
צעיר לימים או זקן בא בימים, היה 
קם בפני אותו אדם, כצעד מובהק 
אחת,  לא  הנכנס.  בפני  כבוד  של 
נשאל רבי משה אהרן זיע"א מדוע 
הבאים,  מפני  לקום  מקפיד  הוא 
השיב  בימים,  צעירים  לרבות  גם 

והטעים את מנהגו זה: 
ישנו  ואדם  אדם  בכל  כי  לכם  דעו 
קם  אינני  אני,  ממעל.  א-לוה  חלק 
בפני אותו אדם, אלא מפני החלק 
אני  ואותו  באדם  שיש  הא-להי 
מכבד. בבחינת מה שאמרו רבותינו 
זכרונם לברכה: “אל תסתכל בקנקן 

אלא במה שיש בו".
הרבו  ורבנים  חכמים  תלמידי 
להתפעל ולציין זאת, כאשר הם נוכחו לראות במו עיניהם 
לומדי  מפני  כולו  כל  את  מבטל  היה  זיע"א  הצדיק  כיצד 
התורה ונושאי דגלה. כאשר אלו היו משחרים לפתחו כדי 
לבקש את ברכתו, היה רבי משה אהרן זיע"א מקדים להם 
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את ידו לברכת “שלום עליכם", ובזריזות חמקנית היה מושך 
את ידו, כדי שהללו לא ינשקו אותה, כפי שנהוג בקרב בני 

עדות המזרח. 
וכשאלו היו שופכים בפניו את מר לבם ומבקשים שיעתיר 
כלל  ראוי  איננו  כי  במבטו  היה  ניכר  בתפילה,  עבורם 
למשימה זו. וכך היה אומר לתלמידי החכמים ולבני התורה: 
אתם  אדרבה   – אתכם  לברך  שאזכה  אני,  ומה  אני  “מי 
תורה,  באהלה של  היושבים  התורה  בני  חכמים,  התלמידי 
לברכה  זכרונם  חכמינו  אמרו  וכבר  הברכה.  מקור  הנכם 
יט.(: כל העוסק בתורה – הקדוש  זרה. דף  )מסכת עבודה 
ברוך הוא עושה לו חפציו. ובמקום אחר אמרו )ברכות דף 

ה.(: כל העוסק בתורה – יסורין בדלים ממנו".

שמירה משמים
אותו",  מוליכין  בה  לילך  רוצה  “בדרך שאדם  חז"ל  מאמר 
היה נראה במוחש אצל כבוד הצדיק רבי משה אהרן זיע"א 
כפי שסיפר בנו חביבו, הלא הוא כ"ק מו"ר הגה"צ רבי דוד 

חנניה שליט"א:
ארוחת  את  לאכול  היה  זיע"א  אהרן  רבי משה  של  מנהגו 
הצהרים בדיוק בשעה 12 בצהרים, ובשעה זו לא היה מקבל 
קהל. לאחר מכן היה נח מעט, מקבל קהל, ואח"כ עסק בסדר 
למודו הקבוע. בערב הקפיד לילך לישן בזמן. בחצות לילה 
ולאחר מכן  הלב,  חצות בהשתפכות  תיקון  ועורך  היה קם 
היה מתפלל על עם ישראל. כך נהג גם בשנותיו האחרונות.

קודם  אביב.  לתל  לנסוע  תחי',  הרבנית  הוצרכה  אחד  יום 
מהמקרר,  העוף  את  להוציא  ע"ה  לסבתא  אמרה  שנסעה 
לבשל אותו ולהגישו לרב זיע"א לארוחת הצהרים. הסבתא 
עשתה כפי שהתבקשה, אולם מאת ה' היתה זאת כי בדיוק 

בשעה 12 הגיעו מספר אנשים לרבי משה אהרן זיע"א, 
עוד  הגיעו  הללו  כשיצאו  לחדרו.  אותם  הכניס  והרב 
אנשים, ורבי משה אהרן זיע"א אמר לסבתא שתכניס 
קיבל  הצהרים  שעות  כל  במשך  וכך  לחדרו.  אותם 

קהל, לא אכל ולא נח.
“האם  הסבתא:  את  שאלה  מת"א,  תחי'  הרבנית  כשחזרה 
הסבתא  לה  סיפרה  הצהרים"?  ארוחת  את  אכל  כבר  הרב 
את השתלשלות הדברים, שמאז שעות הצהרים לא פסקו 
ימנעו בעדם  והרב בעצמו ביקש שלא  המבקרים מלהגיע, 

מלהיכנס לחדרו. 
שאלה הרבנית את סבתא: “האם הכשרת את העוף?" 

“לא - ענתה הסבתא, חשבתי שאת הכשרת כבר את העוף".
עכשיו אכן הובן הכל. הרבנית נכנסה לחדר, נטלה מהר את 
אותו.  ובישלה  אותו  הכשירה  אחר,  עוף  הוציאה  הצלחת, 
לפתע ביקש הרב לאכול... ובשעה זו סיפרה לו הרבנית את 
כל התרחשות הדברים שאירעה עם העוף הלא מוכשר. הרב 
חייך ואמר בהתרגשות: זהו פשרו של מאמר חז"ל “בדרך 
שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו". מעולם לא בא בשר 
טריפה לפי, ואף שאת לא היית כאן, המשיך השי"ת לשמור 

עלי ולעזור לי בזה. 
רבי משה אהרן זיע"א בשעת ארוחתו, מעולם לא היה מסיים 
ותמיד  לאכול  התחיל  אלא  תומה,  עד  שלו  הצלחת  את 
הפסיק. כשראתה כזאת אשתו הרבנית, חשבה שבעלה לא 
אוהב את האוכל שהיא מכינה. כיון שהרגיש הצדיק בדבר 
אמר לה: אני אוהב את האוכל שלך, אבל מכל מקום אני 
אוכל הימנו רק קימעא קימעא, שאם אוכל בבת אחת הרי 
אבקש ממך מיד עוד צלחת אחרת, ואני מעדיף שהתאוה 

שלי תהיה רק להקב"ה ולתורה, ולא לדברי העולם הזה. 

זיע"א  אהרן  רבי משה  נשאל  אחת,  לא 
הבאים,  מפני  לקום  מקפיד  הוא  מדוע 
גם לרבות צעירים בימים, השיב והטעים 

את מנהגו זה: 

דעו לכם כי בכל אדם ואדם ישנו 
אינני  אני,  ממעל.  א-לוה  חלק 
מפני  אלא  אדם,  אותו  בפני  קם 

ואותו  באדם  שיש  הא-להי  החלק 
אני מכבד. בבחינת מה שאמרו רבותינו 

זכרונם לברכה: "אל תסתכל בקנקן אלא 
במה שיש בו".
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ותשובה 

וצדקה

עובדות
רעיונות
והנהגות
מגדולי
ישראל

מעבירין את רוע הגזירה

הרב בנימין כהן
הרב אריה מוסבי

תשובהותפילה

הכל הולך אחר החיתום

הולך  “הכל  המפורסמת  חז"ל  אימרת 
במלא  היא  ניצבת   - החיתום"  אחר 
תוקפה ועוזה, גם לענין מצות התשובה. 
משך  בכל  והרשיע  שחטא  יהודי  גם 
פטירתו  וקודם  אדמות,  עלי  חייו  ימי 
על  חרטה  והביע  בו  חזר  העולם  מן 
מעלליו הרעים ושב בתשובה שלימה - 
תשובתו מקובלת ורצויה לפני המקום 

ברוך הוא.
כיוצא בו הוא הדין לסוף תקופת השנה 
האדם  כאשר  השנה  ראש  בערב   -
על  ומקבל  במעשיו  ומפשפש  מתעורר 
והוא  מעשיו  את  ולשפר  לתקן  עצמו 
מתקן  הוא  בכך  הרי  בתשובה,  חוזר 
ואחרית  כולה,  השנה  כל  את  למפרע 
הטובה המתעוררת בסוף השנה עומדת 
מראשית  מעשיו  כל  את  להעלות  לו 
השנה ועד אחרית שנה לטובה ולברכה.

המטה"  “קצה  בעל  מציין  רמז  בדרך 
התמהמהנו  לולא  “כי  הכתוב  לדברי 
“לולא"  פעמיים".  שבנו  זה  עתה  כי 
אותיות “אלול", כלומר אף אם היינו מן 
בחודש  בתשובה  לשוב  המתמהמהים 
כי  והסליחות,  הרחמים  חודש  אלול, 
תחילת  “ערב  תיבות  ראשי   - “עת'ה" 
השנה  ראש  שבערב  היינו  השנה". 
כפולה  בתשובה   - פעמיים"  זה  “שבנו 

ומכופלת.

בשבילכם אני מניח הכל

הטור באורח חיים ]סימן תקפא[ כותב 
ראש  בערב  להתענות  אשכנז  שמנהג 
מביא  הוא  זה  למנהג  סימוכין  השנה. 
מדברי המדרש )מדרש תנחומא פרשת 

אמור(:
ַלְיַפס  חיבת  שהיתה  למדינה  “משל 
ולא  והיה המלך משלח לגבותה  למלך 
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מילה  ברית  או  מסכתות  סיומי  מצוה, 
“פניני  בספר  שמובא  כפי  בזה.  וכיוצא 

רבינו הקהילות יעקב".

רבי יונתן ציים

ולמנהג אחר שמובא ב"בית יוסף" בשם 
“הגהות מימוניות":

“יש בני אדם שנוהגים שלא להתענות 
ערב ראש השנה, משום חוקות הגויים 
חגם(.  ביום  להתענות  נוהגים  )שהם 
מצוה  יש  כהנא  דרב  בפסיקתא  ומיהו 
להתענות בערב ראש השנה, וכן איתא 
ערובת  כל  ציים  יונתן  רבי  בירושלמי; 

ריש שתא. וזה ראיה למנהגינו".
ראש  בערב  להתענות  שלא  זה  מנהג 
רק  נציין  אחרונים,  בעוד  מובא  השנה 
את דברי המהרי"ל: “מנהג בכל תפוצות 
קודם  אוכלים  ובתולות  נערות  ישראל 
השנה".  ראש  ערב  של  השחר  עלות 
ראיתי  “ואני  מוסיף:  משה  דרכי  בספר 
כדי  מעט  שאכלו  מדקדקים  הרבה 
מימוניות  הגהות  דברי  כן  גם  שיצאו 
חוקות  משום  להתענות  נמנעים  שיש 
הנכרים, לכן אוכלים מעט קודם עלות 

השחר".
מכיון שעל פי תורת הסוד יש ענין שלא 
הביא  ולכן  השחר,  עלות  קודם  לאכול 
תה  לשתות  רק  שנהגו  תשובה  השערי 

או קפה.

בזכות החיים

איש  “בן  בספרו  זיע"א  חיים  יוסף  רבי 
הוא  גם  מציין  ניצבים(  )פרשת  חי" 
השנה,  ראש  לערב  מיוחדים  מנהגים 
בו,  להתענות  שתיקנו  המנהג  מלבד 
וכפי שהוא סובר “טוב שכל אדם ינהוג 
וזקן  הרבה  מחלוש  חוץ  זה  בתענית 

וקטן".
בהקשר למנהג שמובא ברמ"א “ונוהגים 
הקברות  על  השנה  ראש  בערב  לילך 
מתריע  הוא  שם",  בקשות  ולומר 
ומזהיר: “ואל ישים מגמתו נגד המתים, 
רחמים  לו  שיתן  להשי"ת  יתפלל  אלא 

בזכותם".
כמו כן נוהגים להרבות בצדקה )במיוחד( 
בערב ראש השנה, צדקה לעמלי תורה 
“וצדקה תציל  ולעניים, על שם הכתוב 

ממות".

יום אחד לפני המות

רק מתי מספר ידעו את שמו האמיתי. 

כך  גדול.  השטר  שהיה  נותנת,  היתה 
בפעם הראשון, ופעם השני היה משלח 

לגבותה ולא היו נותנין".
פלטרין  לבני  אמר  המלך?  עשה  “מה 
שלו, עמדו ונלך עליהם. עד שהן הולכין 
המדינה.  בני  שמעו  מילין,  עשרה  כמו 
מה עשו? התחילו גדולי המדינה יוצאין 

לאנפטי ]לקראת[ של מלך".
בני  לו  אמרו  אתם?  מי  להם  “אמר 
לגבותינו.  ששלחת  אנו  פלונית  מדינה 
אמרו  מבקשין?  אתם  ומה  להם;  אמר 
לו; בבקשה ממך עשה עמנו חסד, שאין 
לנו מה ליתן. אמר להם; בשבילכם אני 

מניח לכם מחצה".
“עד שהוא בא, יצאו בינוני המדינה, אף 
הן קדמו אותו כמו חמישה מילין. אמר 
המדינה  בני  לו;  אמרו  אתם?  ומי  להם 
כח  לנו  ואין  לגבות  ששילחת  פלונית 
שתרחם  ממך  בבקשה  אלא  לעמוד, 
מחצה  הנחתי  כבר  להם;  אמר  עלינו. 
ובשבילכם אני מניח מחצה על מחצה".

“עד שהוא מהלך, יצאו כל בני המדינה 
מה  להם  וקטנים. אמר  גדולים   - אליו 
אתם מבקשים? אמרו לו; אדונינו המלך, 
אין לנו כח ליתן מה שאנו חייבים לך! 
ומחצה  מחצה,  הנחתי  כבר  להם;  אמר 
הכל.  מניח  אני  ובשבילכם  מחצה,  על 

אלא מכאן ואילך ראש חשבון הוא".
“המלך, זה מלך מלכי המלכים הקדוש 
בני  שמו.  ויתעלה  יתברך  הוא  ברוך 
מסגלין  שהם  ישראל,  אלו  המדינה, 
עונות כל ימות השנה. מה הקדוש ברוך 
תשובה  עשו  להם  אומר  עושה?  הוא 
ביום  ובאין  נכנסין  והם  השנה.  מראש 
תשובה.  ועושין  בו  ומתענין  הכיפורים 
והקדוש ברוך הוא מוחל להם. ומה הן 
הדור  גדולי  השנה  ראש  ערב  עושין? 
מותר  הוא  ברוך  והקדוש  מתענין, 
השנה  ומראש  מענותיהם,  שליש  להם 
מתענים,  היחידים  הכיפורים,  יום  ועד 
שליש  מוותר  הוא  ברוך  והקדוש 
מעונותיהם, וביום הכיפורים כל ישראל 
מתענין ומבקשין רחמים אנשים ונשים 
וטף, והקדוש ברוך הוא מוותר להם את 

הכל".
טעם אחר לכך מביא בספר “חיי אדם" 
)סימן קלח(: ערב ראש השנה הוא יום 
שכל  חז"ל  וקיבלו  השנה,  מן  האחרון 
יום אחד בשנה, חשוב  העושה תשובה 
הנהיגו  ולכן  השנה,  כל  שב  כאילו 

שכולם מתענים".
המנהג בימינו בקהילות אשכנז היוצאים 
ביד רמ"א, לפטור את עצמם בסעודות 

"הכל הולך 
אחר החיתום"

גם יהודי שחטא 
 והרשיע בכל 

 משך ימי חייו 
 עלי אדמות, 

וקודם פטירתו
 מן העולם חזר 

 בו והביע חרטה 
 על מעלליו 
הרעים ושב 

בתשובה שלימה - 
תשובתו מקובלת 

 ורצויה לפני 
המקום ברוך הוא.
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בשלב  מודרנית.  חליפה  תחתיה  ולבש 
הבא אימץ לעצמו שם חדש וניהל חיים 
של פריקת עול מוחלטת. שום דבר מכל 
בדרכו,  עליו לא עמד  וחונך  מה שלמד 
בחבריו  שנזכר  פעם  בכל  החטא.  דרך 
שהותיר בעיירה, חש כלפיהם בוז עמוק. 
העוז  על  ליבו  את  הציפה  רבה  גאווה 
ולסלול  המסגרת  את  לפרוץ  שמצא 

לעצמו דרך חיים עצמאית.
היה זה בעיצומו של סיבוב עסקים. שרגא 
פייביש נקלע בדרכו לעיירה שלנו. הוא 
נכנס לאכסניה ללינת לילה וכשהתעורר 
הבאים  ביומיים  גופו.  כל  להט  בבוקר 
למיטתו,  הוזעק  רופא  מצבו.  החמיר 
אך כל מאמציו היו לשווא. מרגע לרגע 
כי  חש  פייביש  ושרגא  כוחותיו  עזבוהו 
להזעיק  ביקש  הוא  ספורות.  שעותיו 

אליו את קודמי, הרב.
שרגא  התקשה  למיטתו,  הרב  כשהגיע 
ספורות  במילים  בדיבורו.  פייביש 
שם  את  לו  ומסר  חייו  על  לרב  סיפר 
שאותם  הוריו,  ושם  הולדתו  עיירת 
ולבסוף  לו  הקשיב  הרב  לאנחות.  נטש 
יום  ‘שוב  לנו   הורו  ז"ל  ‘חכמינו  אמר: 
אחד לפני מיתתך'. כלומר, ראוי לאדם 
שמא  ויום,  יום  בכל  בתשובה  לשוב 
מחר הוא יום מיתתו. ומה קורה אם יום 
הספיק  לא  והאדם  ובא  הקדים  המוות 
השיב:  ואף  הרב  שאל  בתשובה?  לשוב 
ליטהר  ‘הבא  עוד,  אמרו  חז"ל  ‘ובכן, 
עליו  מקבל  אדם  אם  בידו'.  מסייעין 
שלמה,  בתשובה  לשוב  נחושה  החלטה 
מן השמים מסייעין בידו לעשות כן ואף 
מאריכים את חייו. קבל עליך עתה לשוב 
לרחמים'.  תזכה  ואולי  שלמה  בתשובה 

כך אמר הרב קודם שנפרד מהחולה.
מוחו  צפונות  את  לדעת  יכול  לא  איש 
עובדה  אולם  פייביש,  שרגא  של  וליבו 
יום החלה התאוששותו.  באותו  כי  היא 
שרגא פייביש לא שב לביתו ולמשפחתו 
בעיר הגדולה, אלא נשאר בעיירה, וכאן 
בילה את כל שארית חייו. מעשיו הוכיחו 
כי אכן שעה לעצת הרב והחליט להיות 
שנודע  הסיפור,  אמיתי.  תשובה  בעל 
עם  נשתכח  העיירה,  לתושבי  בשעתו 
השנים, וכך נשאר רק הכינוי שדבק בו 

מאז.
 - הנרגש  משאו  את  הרב  סיים  הבוקר, 
כך נראה, נשלמה תשובתו של ר' שרגא 
של  לישיבה  התבקש  והוא  ז"ל  פייביש 
מעלה. “במקום שבעלי תשובה עומדים, 
יכולים  אינם  גמורים  צדיקים  אפילו 

לעמוד".

כל תשומת  הופנתה  נפטר". בבת אחת 
הלב לדמותו. לפתע, כאילו לא הספיקו 
תשעים ושש שנות חייו לבירור העניין – 
החלה עתה חרושת של שמועות סביב 
האיש. ניחושים רבים ריחפו בחלל, מ'גר 
כשקרא  גם  נסתר'.  ‘צדיק  ועד  צדק' 
להשתתף  הציבור  לכלל  העיירה  רב 
כבוד  לו  ולחלוק  הנפטר  בהלווייתו של 
על  אור  לשפוך  בכך  היה  לא  אחרון, 

דמותו האמיתית.
הציבור נענה לקריאת הרב ובא להלוויה. 
על קברו הטרי פתח הרב את פיו לשאת 
הרב,  בקהל  הושלך  הס  הספד.  דברי 
לתגלית  מתוחה  בסקרנות  שציפה 

שאולי תצא מפיו. וזו אכן באה.
קרוב לארבעים שנה חי הנפטר בקרבנו, 
פתח הרב ואמר. את סיפור חייו המיוחד 
שהלך  ברבנות,  קודמי  מפי  שמעתי 
שמו  היובל.  כמחצית  לפני  לעולמו 
האמיתי של הנפטר היה שרגא פייביש 
לייב.  יהודה  ר'  בן  פייביש  שרגא  ר'   –

יליד עיירה פלונית היה.
ביום מן הימים ושרגא פייביש, אז בחור 
צעיר, החליט כי העיירה קטנה עליו וכי 
גדל  שבו  העיירה  סימטאות  בין  החיים 
אינם מספקים אותו. קם ועשה מעשה. 
הוא נסע אפוא לאחת מהערים הגדולות, 
ברכה  וראה  במסחר  ידו  את  שלח  שם 

בעמלו. 
ישורון  ‘וישמן  בו הכתוב  נתקיים  אולם 
בעקבותיה  באה  ההצלחה  עם  ויבעט'. 
הידרדרות רוחנית. אט אט השיל שרגא 
הישנה  תלבושתו  את  מעליו  פייביש 

איש זקן וגלמוד, לבוש בגדים מרופטים, 
חייו השקטים בשולי החברה.  שחי את 
שתקן מופלג היה וכמעט לא דיבר עם 
והעמוק, שבכל פעם  איש. קולו הנעים 
הצליח להפתיע את שומעיו, נשמע רק 
השנה  ימי  בשני  התיבה  לפני  כשעבר 
לעלות  כשנקרא  או  הוריו  לפטירת 

לתורה.
לבית  באים  הקום  משכימי  כשהיו 
טלית  עטוף   – שם  היה  כבר  הכנסת, 
לתפילת  ממתין  תפילין,  ומעוטר 
את  השבת  מאחרי  כשעזבו  הוותיקין. 
על  ישב  עדיין  הוא  הכנסת,  בית  שערי 
מקומו, בדרך כלל כשהוא רכון על ספר 
יעקב.  עין  או  משניות  חומש,  כלשהו: 

איש לא ידע מתי הוא בכלל ישן.
בקצה  שכן  בלבד,  אחד  חדר  בן  ביתו, 
סמטת החייטים. יהודים טובי לב תחבו 
ונשים  מטבעות,  כמה  פעם  מדי  לכיסו 
מזון  ילדיהן  עם  לשלוח  נהגו  צדקניות 
מבושל לביתו. כינויו בפי כול היה ארוך 
יום אחד". בפועל  “שוב   – ביותר  ומוזר 
דבר  אחת,  בנשימה  האנשים  זאת  הגו 
עוד  מוזרה  למילה  הכינוי  את  שהפך 

יותר – “שוביומחד". 
ועברו  המסתורית  אישיותו  שאלת  על 
כינויו  חידת  גם  אפוא  נוספה  הנעלם 
נוכחותו  כי  דומה  זאת,  ובכל  המשונה. 
בנוף המקומי, כמו כינויו הבלתי שגרתי, 
היום  טרדות  גמורה.  בטבעיות  נתקבלו 
הרבה  העיירה  אנשי  את  העסיקו  יום 

יותר משאלת זהותו של “שוביומחד".
יום אחד פשטה הבשורה – “שוביומחד 

24



מיוחדות  בקשות  נחלש.  הדבר שהזיכרון 
וחריגות מעין אלה, אינני מבקש"!

איזו קרבה אבא חש להקדוש ברוך הוא, 
תמיד.  אותו  שכנה  כפי  הכל",  ל"אדון 
בבקשותיו,  אליו  פונה  היה  קלות  באיזו 

ממש כמו בן שהוא מתחטא לפני אביו.
אכן זו היתה תפילה מעומקא דליבא!

אחד  על  מסופר  הגדול"  “המאור  בספר 
מתלמידיו הקרובים של הגאון רבי שלמה 
“קול  ישיבת  ראש  זצ"ל,  אוירבאך  זלמן 
לבו  את  והשיח  לפניו  שהשתפך  תורה", 

על מכאוביו ועל סבלו.
אמר לו הגאון רבי שלמה זלמן אוירבאך 

בקול רך ובחיבה:
כי אני מעולם לא  דע לך תלמידי היקר, 
תחלואי  ואת  שלי  הצרות  את  פרטתי 
בפני בן אדם. כל אימת שכאב לי משהו, 
כשהפריע לי איזה משהו, מיד הייתי עומד 
שיטיב  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  ומתפלל 

עמי ברוב חסדיו.

עני - נו נו

ישועה  רבי  הגדול  הגאון  של  בזמנו 
היהודית  הקהילה  של  רבה  זצ"ל  בסיס 
בבית  הקהילה  בני  התאספו  שבתוניסיה, 
מצב  בגין  ותפילה  זעקה  לעצרת  הכנסת 

הכלכלה והפרנסה, שהעיקו על הציבור.
בתפילה עמד רבי ישועה בראש קהילתו, 
א-להי  “עננו  בקולו:  חנן  הציבור  ושליח 

אברהם עננו".
והקהל עונה לעומתו: “עננו, ופחד יצחק, 

עננו"!
לפתע הבחין הרב, כי יהודי, מן הפשוטים 
שבקהל, עומד רותת, עיניו עצומות, סידורו 
חבוק לחיקו, ואינו משתתף באמירה. עומד 

התפילה, היה אומר המשגיח רבי יחזקאל 
המוסר.  כלימוד  כמוה   – זצ"ל  לוינשטיין 
את  לקרב  מטרתו  המוסר  שלימוד  כשם 
התפילה  מטרת  היא  כך  לבוראו,  האדם 
שום  שאין  זה  יסוד  האדם  בלב  לקבוע 
מקבל  שהאדם  מה  כל  בעולם.  מקרה 

בעולמו הוא רק מגזרת הבורא. 
הרמן  יוסף  יעקב  הרב  של  תפילתו  על 
לאדון  “הכל  בספר  בתו  מספרת  זצ"ל, 

הכל": 
התפילות של אבא לקדוש ברוך הוא, היו 
“אבא!  ומבקש:  אביו  אל  הפונה  בן  כשל 

עזור לי! תן לי!"
אחד  יום  כשנכנסתי  נחרדתי  מאד  מה 
כשהוא  אותו  וראית  אבא,  של  לחנותו 
ראשו  החנות,  בפינת  ישב  הוא  מדוכדך. 

מורכן ועיניו זולגות דמעות.
אבא בוכה? אבא האמיץ, החזק והאיתן?!

“מה קרה?" זעקתי לעברו. חששתי לגרוע 
ביותר.

“אני זקוק לדבר מה מהאדון", אמר לי. זו 
היתה דרך בה התבטא אבא לגבי הקב"ה 
הרגיש  הוא  “האדון".  היה  בפיו  –שכינויו 
תמיד כעבד בפני אדונו. עבד נאמן הסר 
למשמעת אדונו, עבד המבצע ללא הרהור 
וללא עיכוב את רצונו. עבד היכול לפנות 

בבקשה אל אדונו, כבן אל אביו.
את  תמיד  לך  נותן  ה'אדון'  “האם 

מבוקשך?" שאלתי אותו.
אמר:  וטבעיות,  פשטות  באותה  אבא, 
“בודאי! היש עוד משהו שיכול לספק את 

צרכי מלבדו"?!
באותם ימים סבל אבא מחולשה בזכרונו. 
שכחת שמות ופרטים שונים העיקה עליו 

והעציבה את רוחו.
“אם כה פשוט הוא לקבל מ'האדון', אדון 
הכל, כל דבר שתבקש, מדוע לא תתפלל 
לשיפור  ורחמים  עזרה  ותבקש  אליו 

זכרונך?" העזתי לשאול.
ענה  חריגות!"  בקשות  מבקש  “אינני 
טבעי  ושלש,  שמונים  בגיל  “בגילי,  אבא. 

תפילה
בני, 
כשאתם עומדין 
בתפלה, הוו יודעין 
לפני מי אתם עומדין, 
כדי שתעמדו באימה 
וביראה וברתת ובזיע 
לפני מי שאמר והיה 
העולם, כענין שנאמר

 "עבדו את
ה' ביראה"
)תהלים ב, יא(: 

 ויהא לבכם
 שמח עליכם, 
שאתם עובדים 
לאלוק שאין כיוצא 
 בו בעולם, 
כענין שנאמר

  "עבדו את
 ה' בשמחה"
)תהלים ק, ב(:
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שכינה שרויה כנגדו

בני, כשאתם עומדין בתפלה, הוו יודעין 
שתעמדו  כדי  עומדין,  אתם  מי  לפני 
לפני  ובזיע  וברתת  וביראה  באימה 
שנאמר  כענין  העולם,  והיה  שאמר  מי 

)תהלים ב, יא(: “עבדו את ה' ביראה". 
שאתם  עליכם,  שמח  לבכם  ויהא 
עובדים לאלוה שאין כיוצא בו בעולם, 
כענין שנאמר )תהלים ק, ב(: “עבדו את 

ה' בשמחה". 
לברכה:  זכרונם  חכמינו  ואמרו 
“המתפלל צריך שיראה את עצמו כאילו 
)תהלים  שנאמר  כנגדו,  שרויה  שכינה 

טז, ח(: “שויתי ה' לנגדי תמיד".
נכנסו  אליעזר,  רבי  כשחלה  אמרו: 
תלמידיו לבקרו. אמרו לו: רבנו, למדנו 
הזהרו  בני,  להם:  אמר  חיים!  ארחות 
עומדין  וכשאתם  חבריכם.  בכבוד 
עומדין,  אתם  מי  לפני  דעו  להתפלל, 

ומתוך כך תזכו לחיי העולם הבא.
}מעלות המידות{

תענוג גשמי

בעל  סופר  משה  רבי  ישראל,  גאון  על 
כאשר  מסופר:  זצ"ל,  סופר"  ה"חתם 
טוב,  ביום  התפילה  את  סיים  הצדיק 
“עכשיו  להם;  ואמר  לתלמידיו  פנה 

יצאתי ידי חובה ב'חציו לכם'"...
השעות שבהם עמד ה"חתם סופר" לפני 
 - קונו  לפני  בתפילה  והתחטא  בוראו 
“עונג  עצומה, בבחינת  הנאה  לו  הסבה 
יום טוב". איש בעולם לא היה מאושר 
ממנו באותם שעות של תפילה. היה זה 
ממש עונג גשמי עבורו, בכך הוא הרגיש 
-  והייתה זאת הרגשה אמיתית – שהוא 
קיים בשלימות את מצוות “חציו לכם".

ולעומת זאת, כאשר הצדיק זצ"ל סיים 
את סעודת החג, או אז התבטא שבכך 
קיים את ה"חציו לה'". מפני שארוחתו 
הדלה, היתה כולה לשם שמים, לקיים 
חיות  להחדיר  הגוף,  את  ולהחזיק 
ברמ"ח איברים ובשס"ה גידים של הגוף 
הטהור שישא את משא עבודת הקודש. 

אני רוצה להתפלל עוד

זצ"ל,  מלעכוויטש  מרדכי  רבי  הרה"ק 
אמר: היות שיש עוף אשר מזמר ואומר 
שנבקע  עד  הוא  ברוך  להקדוש  שירה 
כריסו, ואני מתפלל ואף על פי כן אני 

בריא. אם כן, מה חשובה תפילתי?!
לתפילה  עצמו  את  הכין  אחת,  פעם 

שוב  וחוזר  למרום,  מופנות  פניו  הוא, 
ושוב על המילה: “עננו, עננו, עננו, עננו"!

של  שקריאתו  קדשו,  ברוח  הרב  ראה 
האיש הפשוט בוקעת היא רקיעים. צפה 
והביט איך שתפילתו ממתיקה היא את 
ורחמים,  ישועה  פועלת  הדינים,  כל 

משפיעה שפע חסדים.
רבי  הגאון  אליו  נפנה  התפילה  לאחר 
ישועה בסיס זצ"ל, ושאל אותו: “אמור 
בהשנות  כונתך  היתה  מה  בבקשה!  לי 
שוב ושוב על המילה עננו?" תמה האיש 
אין  “כלום  ישועה:  רבי  של  לשאלתו 
רבינו הנערץ יודע את פירוש המילות"? 
“לא מילה אחת היא, רבי! שתי מילים 

הן: עני נו, נו" 
ביקש ממנו רבי ישועה שיבאר לו פשרן 
את  לבאר  היטיב  והלה  דברים.  של 

תפילתו:
‘לא'.  זה  בצרפתית  ‘נו'  המילה  “פירוש 
בורא  לפני  והתחננתי  ביקשתי  ואני 

עולם שאיש לא יהיה עני בשנה זו"!
“אכן  בסיס:  ישועה  רבי  עיניו של  אורו 
שפע  שנת  ופעלת  נענת  תפילתך  כך. 

ועושר"...

תפלה על הכלל

“חובתו של כל יהודי להתפלל לשלומה 
של  לגאולתו  תפלה  כולה,  הבריאה  של 
נפתלי  רבי  הצדיק  אמר  כך  כולו"  העם 
מרופשיץ זצ"ל, והסביר זאת במשל הבא.
השקיף  הראשון  נקולאי  הרוסי,  הצאר 
אחד  לפניו.  שנערך  גיסותיו  מסדר  על 
כשרה  זו  שעה  מצא  המלך  מאויבי 
לבו של הצאר.  לכונו אל  רובהו  לטעון 
של  בכונתו  שהבחין  פשוט,  חיל 
המתנקש, רץ במהירות הבזק אל הצאר 
הציל  זה  במעשהו  הצידה.  אותו  ומשך 

את המלך ממות בטוח.
“במה אוכל לגמול לך על שהצלת את 

חיי?" שאל הצאר בקול נרגש.
מרושע,  רשע  הוא  כתתי  של  “הסמל 
החיל.  השיב  צרורות",  צרות  לי  ועושה 
שיחדל  הצאר,  מעלתך  הוד  נא,  “צוה 

לענותי".
בחיוך  המלך  אמר  טפש",  בן  “טפש 
הנך  מבקש  “מדוע  לשפמו.  מתחת 
לבקש  יכלת  הן  אוילית,  כה  בקשה 

שאעשה אותך עצמך לקצין, לגנרל".
לה'  מתפלל  שיהודי  הוא,  הנמשל 
להחלמה ממחלה, לקיצו של כאב שניים, 
לפרנסה טובה. אולם כל אלה אינם אלא 
כלל  לגאולת  להתפלל  מוטב  קטנות, 

ישראל ובתוך הכלל יוושע גם הפרט.

התפילה, כמוה 
כלימוד המוסר. 

כשם שלימוד 
המוסר מטרתו 

לקרב את האדם 
לבוראו, כך היא 
מטרת התפילה 

לקבוע בלב 
האדם יסוד זה 

 שאין שום 
מקרה בעולם.

כל מה שהאדם 
מקבל בעולמו 

 הוא רק 
מגזרת הבורא. 

26



אוי,  או,  עווני!  גדול  מה  ידעתי  מאוד! 
כך,  על  יידע  לא  שאיש  חשבתי  רבי! 
על  זלגו  דמעות  ידעת"...  אתה  והנה 
בו  היה  ניכר  היהודי.  החוכר  של  לחייו 

שכולו נסער ונרגש.
הבעל שם טוב הרגיע אותו וביקש ממנו 
לשבת ולספר בנחת את אשר אירע עמו. 
הוא לא היה צריך לשדלו הרבה. היהודי 
על  אשר  את  להשיח  פנימי  צורך  חש 
התלמידים  קבוצת  הצדיק.  באוזני  לבו 

היתה עדה לסיפורו של המוזג.
מדי שנה בשנה נוהג הוא לנסוע לעיירה 
הסמוכה, לקראת הימים הנוראים, החל 
יהודים  עוד  גרים  לא  בכפרו  לספר. 
הוא  השנה  ימות  כל  במשך  מלבדו. 
לתפילות,  מניין  בלי  להסתדר  נאלץ 
אולם בימים הנוראים היה נוסע העירה 

ומתפלל בבית הכנסת.
גם השנה, בערב יום הכיפורים התכונן 
הכול  העירה.  ולצאת  ביתו  את  לעזוב 
היה ערוך ומוכן, והמוזג ובני ביתו כבר 
נזכר  כאשר  הדרך  מרבית  את  עשו 

לפתע ששכח לנעול את דלת המרתף.
במרתף  וכלל.  כלל  פשוט  אינו  העניין 
עתה,  המשקאות.  כל  מאוחסנים 
גויי הסביבה  כשהושאר פתוח, עלולים 
להיכנס ולחסל את כל הונו, נוסף על כך 
שבמגע ידם יהיה כל היין אסור בשתייה 

כדין “יין נסך".
השעה אמנם היתה מאוחרת, אך המוזג 
לביתו,  לשוב  שיספיק  ומצא  חישב 
לנעול את המרתף ולהגיע לפני שקיעת 

החמה לעיירה.
“מזל שהגעת בדיוק ברגע הנכון", קידם 
הפריץ את פניו בפתח הבית, “גרוני ניחר 

ואני משווע לכוסית יי"ש טוב".

הים,  לשירת  וכשהגיע  גדולה.  בהכנה 
שלו  ריאה  נבקעה  התלהבות  מרוב 
בלמברג  הרופאים  התפילה.  מחוזק 
מרדכי  רבי  הרה"ק  טען  נואש.  אמרו 
“וכי  ואמר:  להשי"ת  זצ"ל  מלעכוויטש 
אחת  תפילה  רק  שאתפלל  היה  רצוני 
ועזרו  עוד"!  להתפלל  רוצה  אני  כזו, 

השי"ת וחזר לאיתנו.
אחר כך נזדמן שהיה הרה"ק רבי מרדכי 
מלעכוויטש זצ"ל בלעמברג, והיו אצלו 
שם,  דרך  הרופא  עבר  חסידים.  המון 
וראה אנשים רצים ושבים. שאל הרופא: 
“ריצה זו מה היא"? ואמרו לו כי הרה"ק 
רבי מרדכי מלעכוויטש זצ"ל, נמצא פה. 

תמה הרופא ואמר: “העוד הוא חי"? 
ונשבע שבודאי הוא חי בלא ריאה

)“ספרן של חסידים"(

תפילת האלף בית

היום  מוצאי  לילה.  שעה  זו  היתה 
עתה  זה  נעילה.  תפילת  תמה  הקדוש. 
מבית  ותלמידיו  טוב  שם  הבעל  שבו 
הכנסת, בסיומו של יום הכיפורים. הכול 
איש  והזדככות.  טוהר  הרגשת  אפופים 
כזאת.  בשעה  למסע  לצאת  תיכנן  לא 
אך כשהבעש"ט הביע את מבוקשו, היו 

כולם נכונים ומזומנים.
טוב  שם  הבעל  של  עגלונו  אלכסיי, 
הוא  המלאכה.  על  אמון  היה  הקדוש 
הפתאומית,  הנסיעה  על  התפלא  לא 
שעדיין  כך  על  המאוחרת,  השעה  על 
היתה  זו  הנסיעה.  מסלול  לו  נודע  לא 
דרכו של הבעל שם טוב. יוצא למסעות 
מסתוריים עם חבורת תלמידיו. פעמים 
רבות היו זוכים לקפיצת הדרך. לעיתים 
לא היו יודעים גם בשובם לביתם לשם 

מה נסעו ומה ביצעו במסעם.
היושבים  הסוסים.  עשו  ארוכה  דרך 
טוב,  שם  הבעל  של  תלמידיו  בעגלה, 
להתגלות  העומד  לקראת  דרוכים  היו 
להם. והנה נעצרו הסוסים. הגיעו למחוז 
חנייה,  עשו  ונידח  רחוק  בכפר  חפצם. 
הבעל שם טוב הורה למצוא דווקא את 

בית המרזח.
היה  יהודי  הבית.  בעל  יצא  לקראתם 
והגיש  המרזח,  בית  את  שניהל  האיש, 
ומזה  הסביבה,  גויי  לכל  שירותיו  את 
היתה פרנסתו. הוא היה מפוחד ומבוהל 
שעמדה  הנכבדה  החבורה  למראה 
בפתח, וביחוד נחרד נוכח עיניו החודרות 

של הבעל שם טוב שננעצו בו.
כשהוא  המוזג  פתאום  נשבר  “רבי!", 
חטאתי  “רבי!  לו,  לא  בקול  מזדעק 

החל אפוא 
לקרוא את 
האותיות 
בזו אחר זו, 
כשעיניו זולגות
 נהרי דמעות.

 זו היתה 
התפילה 
היחידה 
שהיתה שגורה 
היטב על פיו.

"קבל ממני את 
האותיות הללו, 
 ריבונו 
של עולם, 
קרא בנהמת 
לבו, ואתה - 
צרף מהן 
מילים וכוונות, 
והענק לי 
שנה טובה".
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לא היתה ברירה והוא נאלץ לספק את 
לבית  נכנס  זה  הפריץ.  של  מבוקשו 
בלבו שימהר  והיהודי מתפלל  המרזח 
לשתות ולצאת. אך העניינים הסתבכו 
והלכו. כאשר אך נפתחה הדלת, החלו 
את  בהמוניהם  להציף  השכנים,  כל 
החנות ובאו לקנות בזה אחר זה, כאילו 
כרוז עבר בכפר ובישר שהמוזג נמצא 

במקום.
ולמהר  לקצר  ניסה  שהיהודי  ככל 
לקוח  עוד  ההזמנות.  גדלו  כן  לסיים, 
ועוד קנייה, ואי אפשר לסגור לאנשים 
מעיף  היהודי  בפרצופם.  הדלת  את 
מבט בשעון ומגלה, שהשעה מתאחרת 
ואין עוד כל סיכוי שיצליח להגיע לבית 

הכנסת טרם ייכנס היום הקדוש.
לבו פרפר בחרדה. מה ייעשה? מעולם 
לבדו,  הכיפורים  יום  את  עשה  לא 
בגפו. לא היו באמתחתו לא סידור ולא 
על  שגורות  היו  לא  התפילות  מחזור. 

פיו. רק לבו גאה מרגשות...
בתפילה  פיו  פתח  עולם",  של  “ריבונו 
אבא  הלוא  “אתה  פתאומית:  אישית, 
רחום. יודע אתה מחשבות לבב אנוש, 
רציתי  כמה  היטב  שיודע  כמוך  ומי 
להיות עתה בבית הכנסת בחברתם של 

אחי היהודים".
“איני יודע להתפלל, אין לי גם מחזור 
של תפילות, קבל נא ממני את התפילה 
היחידה שאוכל לתת לך עכשיו. גם אני 
ולבקש  לפניך  נפשי  רוצה לשפוך את 

ממך שנה טובה ומתוקה".
הדבר היחיד שידע המוזג בעל פה היו 
אותיות האלף בית. החל אפוא לקרוא 
כשעיניו  זו,  אחר  בזו  האותיות  את 
זולגות נהרי דמעות. זו היתה התפילה 

היחידה שהיתה שגורה היטב על פיו.
“קבל ממני את האותיות הללו, ריבונו 
 - ואתה  לבו,  בנהמת  קרא  עולם,  של 
צרף מהן מלים וכוונות, והענק לי שנה 

טובה".
כדי  אלי  שבאת  מנחש  אני  “רבי! 
את  המוזג  סיים  על חטאי",  להוכיחני 
טוב.  שם  הבעל  אל  בפנותו  סיפורו 
“יודע אני כי לא נהגתי כשורה. תן לי 

דרך לשוב בתשובה".
באור  קרנו  טוב  שם  הבעל  של  עיניו 
על  נח  רוח  קורת  של  וחיוך  מיוחד, 
שפתיו הקדושות. “תנוח דעתך", אמר 
ליהודי בחמימות, “זה שנים רבות שלא 
תמימה  כה  תפלה  למרומים  עלתה 

וזכה כמו תפלתך ביום כיפורים זה".

צדקה

לשכוח ולסלוח

 - מטפליק  לגאון  לו  היה  אישי  ידיד 
ד"ר  זצ"ל,  פולונסקי  אהרן  שמשון  רבי 
בכל  לו  מוסר  היה  זה  אליאש,  מרדכי 
אותם  לחלק  בכדי  כסף  סכומי  חודש 
כי  לציין  מיותר  וחסד.  צדקה  למטרות 
הוא עצמו לא נהנה מהכספים, אף לא 
לעניי  הכל  חילק  אם  כי  אחת.  פרוטה 
ירושלים. היו כאלה שהגיעו אליו לביתו, 
כספי  שאת  יותר  צנועים  עניים  והיו 

הצדקה שלח אליהם לביתם.
ביתו שהוא שולח  בני  בו  הבחינו  פעם 
למשפחה פלונית מנה כפולה מרגילותו. 
מה  וזה  בעיניהם,  לפלא  היה  הדבר 
ששאלוהו:  מה  על  הרב  להם  שהשיב 

מה ראה על ככה? 
יצאתי  שכאשר  לכם  ידוע  “להוי 
ארצה,  לילך  ברוסיה  מהפוגרומים 
שולח  שאני  הזה  האיש  ללחם.  רעבנו 
אליו כעת, היה אז גבאי צדקה, אך קפץ 
הגלגל.  התהפך  עכשיו  ממני.  ידו  את 
אני המחלק צדקה והוא המקבל. ובכדי 
שלא להיכשל ח"ו בשמירת טינה, הריני 
שלא  יותר,  גדושה  במדה  לו  שולח 
יתבעו ממני בעולם האמת, אולי נקמתי 

ונטרתי לו על כך"...

מעמדם של גבאי הצדקה

תקחו את תרומתי – אלו גבאי צדקה, 
הרבים  “ומצדיקי  נאמר  שעליהם 
 - ג(  יב.  )דניאל  ועד"  לעולם  ככוכבים 
מעלתם  גדולה  כה  צדקה.  גבאי  אלו 

לפני בורא העולם.
הגה"צ רבי רפאל ברוך טולידאנו זצ"ל 
קזבלנקה  בעיר  קודש  בשבת  התארח 
משפחתית.  שמחה  לרגל  שבמרוקו, 
רפאל  ורבי  בעיצומו  אז  היה  החורף 
ברוך תיאר בדרשתו לפני המסובים את 
סבלות העניים ומשפחותיהם בימי קור 

חמות  לשמיכות  נזקקים  שהם  וצינה, 
וקצרה ידם מלהשיג. הוא הציע לערוך 
שרובו  הציבור  הקהל.  בקרב  מגבית 
בסכומים  פה  שמדובר  חשב  ככולו 
נדהמו  קטנים, הסכים להצעה. אך מה 
על  הודיע  עצמו  ברוך  רפאל  כשרבי 
חפצו להיות התורם הראשון והכריז על 
נדבתו בסך 50 אלף פראנק, סכום עצום. 
ממנו  פחות  לתרום  כולם  התביישו 
סכום  מעמד  באותו  לגייס  הצליח  וכך 
באותו  ועוד  מרוקו.  עניי  לעזרת  גדול 
על המתנדבים  גזר  יום, במוצאי שבת, 
שיפרעו לו מיד את הסכומים שהתחייבו.

זהירות בכספי ציבור

“פורת  ישיבת  נהג ראש  יתירה  זהירות 
זצ"ל,  צדקה  יהודא  רבי  הגאון  יוסף" 
בכספי צדקה והקדש – ובפרט ברכוש 
פעם  נזקק  אם  אפילו  הישיבה.  של 
והשיחה  במשרד,  בטלפון  לשוחח 
עצמה היתה בעניני הישיבה, ולא לצורך 
מכספו  לשלם  הקפיד  שלו,  פרטי  ענין 
למעילה  חשש  כי  השיחה,  מחיר  את 
הסכום  את  מיד  מעביר  והיה  בקדשים 
לידיו של המזכיר ר' יוסף חאלבי ע"ה, 
כשהוא מודיע לו: “כסף זה עבור שיחת 

טלפון ששוחחתי".
לימודו  באמצע  אליו  ניגש  אחת  פעם 
חפץ  אשר  מאיטליה,  שהגיע  יהודי 
למסור לידו תרומה זוטא עבור הישיבה 
הישיבה  ראש  הפסיק  במזומנים. 
מתלמודו באורך רוח, קיבל מידי האיש 
את הפרוטות וספר אותן, הוציא פנקס 
אישי קטן מחיקו ורשם בו את הסכום. 
גם  מאומה,  מסבלנותו  איבד  לא  הוא 
רצונו  את  יותר  מאוחר  הביע  כשהלה 
את  רשם  אכן  אם  עיניו,  במו  לראות 
של  החשבונות  בפנקס  הנכון  הסכום 

הישיבה.
ושוב לא קצרה רוחו, כאשר אותו אדם 
ימים  של  בהפרש   – ובא  חזר  עצמו 
שלישית,  ופעם  שנית,  פעם   – אחדים 
שרוצה  בתואנה  מלימודו  להפסיקו 
לתרום את פרוטותיו. הלה אף לא נמנע 
תביעתו  על  מחדש  פעם  בכל  מלחזור 
– להראות לו את הרישומים בפנקס – 

כאילו חושד היה שמשהו אינו כשורה.
סכום  לו  ומסר  הזה  האדם  בא  לבסוף 
מניח  כשהוא  הישיבה,  בעד  עתק 
השולחן,  על  לפניו  הכסף  צרור  את 
אין  לרישומים,  זקוק  “אינני  באמירה: 
לראות  שנוכחתי  אחרי  בפנקס...  צורך 
באיזו נאמנות ויושר חכם יהודא מטפל 
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בכספי הקדש, אפילו כשמדובר בפרוטות".
סכומי  לימוד.  צריכה  ממון  בעניני  זהירותו 
תרומות  ידו,  תחת  עברו  מאד  גדולים  כסף 
הוא  והקדשות שנועדו למטרות צדקה, אף 
אישית לא נהנה מהם אפילו כשחק מאזנים. 
תמיד החזיק בכיסו פנקס שהכיל שני טורים 
סכום  כל  רושם  והיה  ו"הוצאה",  “הכנסה" 
שקיבל מהאנשים, כדי להשתמש בו שימוש 
סכום  כל  וכן  עיניו,  ראות  לפי  ונכון  מועיל 

שהוציא וחילק לנצרכים וכיו"ב.
בכל פעם שנזדקק לקחת ממישהו הלואה 
כספית – ובדרך כלל היה קשור הענין בחפצי 
שמים – הקפיד להתנות מראש תנאי כולל 
עם האיש המלוה: “בתנאי שתזכיר לי לפרוע 
את החוב, ובאם לא תזכירני פטור אני... אם 

כי מעולם לא קרה ששכח.
ראש  היה  שנים  הרבה  במשך  זאת:  ואף 
חסידי  של  במקוה  חדשי"  “מנוי  הישיבה 
למה  בניגוד  אך  לביתו,  הסמוך  סטמאר, 
המינוי  דמי  את  לשלם   – הבריות  שרגילים 
בסוף החודש – הקפיד הוא לפרוע את הסכום 
“מי  כי אמר:  מראש תיכף בתחילת החודש. 
יודע מה ילד יום, ה' ישמרנו, ואם לא אסלק 

את חובי מראש מי ישלם אח"כ עבורי... 

מוותרים ומרויחים

סליחות  שבת  במוצאי  שהתקיימה  בשיחה 
בשנת תשל"ח, אמר מרן ראש הישיבה הגאון 
הגדול רבי אהרן לייב שטינמן שליט"א: רצון 
הקב"ה שכל אחד יגיע בראש השנה להכרה 
העבד,  להיות  רוצה  והוא  המלך  שהקב"ה 
ו"תמליכוני עליכם" פירושו לחשוב הכל לפי 
דרך התורה, בין בענייני בין אדם לחברו ובין 

בענייני בין אדם למקום.
מה  על  אדם,  בני  מריבות  על  יתבוננו  אם 
מזה,  מרוויחים  ומה  כדאי  זה  למה  רבים, 
בר"ה  כדאמרינן  מרוויחים,  ויתור  כל  וע"י 
כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל 
לו על כל  ויתור מעבירין  פשעיו, הרי שע"י 
פשעיו, ומי ישלה עצמו שאינו צריך סליחה, 

הרי אין צדיק בארץ שלא יחטא.
על  עומדים  מידותיו  על  להעביר  ובמקום 
כל דבר ולא מוותרים ומה מרוויחים... צריך 
ושכר  שכרה  כנגד  מצוה  הפסד  לחשוב 
ובכל דבר שמחשבים  כנגד הפסדה,  עברה 
לקבל  צריך  בסדר.  לא  שהחשבון  רואים 
עול מלכות שמים בכל הענינים, ואם יעשו 
להינצל  ואפילו  הרבה,  ירוויחו  זה  חשבון 
לשון  או  בטל  דיבור  מאיזה  מריבה,  מאיזו 
הרע ורכילות או שאר עבירות, הרי זה רווח 
רווח  זה  אחת  מצוה  עושה  ואם  גבול,  בלי 
עצמו  על  הקב"ה  את  ימליך  כך  גבול.  בלי 

ונזכה לשנה טובה.

רצון",  "עת  זצ"ל מאמר  מרגלית  מהריא"ז  פירסם  ירושלים"  "אוצרות  בספר 
אשר כשמו כן הוא העוסק בזמני עת רצון המסוגלים במיוחד לקבלת התפילה, 

הנה קטעים מתוך המאמר:

א. חצות לילה. )של"ה הקדוש בשם האדרא, הובא ב"קומי רוני" ס"ד(.
ב. עלות השחר. ההיא שעתא עידן דרעוא הוא לכלא. )בשעה זה עת רצון הוא 

לכל. זוח"ג דף מה(.

יום הוא מתגלה בעולם,  ובכל  ג. קודם הנץ החמה, דהכל תלוי באור הגנוז 
כמ"ש בזוהר. ואפשר שיזדמן לו אותו העת שמתגלה האור ומיד נעשה בקשתו 
וכו', ומשמע קצת, שבבוקר קודם נץ החמה מתגלה, ואז עת רצון לשאול כל 

צרכיו. )אמרי פנחס פרשת שמות(.
ד. בבוקר, והוא עידן רעוא לכלא )זוח"ג דף רד(.

ברכות  )גמרא  מתפללין.  שהצבור  בשעה  רצון?  עת  אימתי  צבור,  בתפילת  ה. 
ח(. והרמב"ם )בהלכות תפלה פ"ח ה"א( כתב, וזה לשונו: "תפלת הצבור נשמעת 
תמיד, אפילו היו בהן חוטאים. אין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של רבים".
ויכול  ע"ב(.  ע"ח  דף  ל"ח  תקון  זוהר"  )"תקוני  בלחש.  עשרה  שמונה  בתפלת  ו. 
להוסיף בקשתו באותה ברכה שמאותו ענין הנצרך לו, או ב"שומע תפלה", או 

בסוף התפלה. )שו"ע סימן קיט ס"א ועיי"ש ב"משנה ברורה"(.
ז. בנפילת אפים. )זוה"ק דף ר(.

ח. בהוצאת ספר תורה בצבור, מתפתחין תרעי בשמיא דרחמין )נפתחים שערי 
השמים של רחמים. זח"ב דף רו(.

ט. בעת תפלת חכמים וצדיקים. )זח"א דף קלז(.
י. בתפלת מנחה. אימתי עת רצון? זו תפלת המנחה. )אגדת בראשית פט"ו(.

יא. מראש חודש אלול עד יום הכפורים. )שער רוה"ק דף נ(.
יב. עשרת ימי תשובה. )גמרא ר"ה יח. ובזח"ב פרשת תרומה(.

יג. בנשיאת כפים. ההיא שעתא עדן רעותא ומתברכין עלאין ותתאין. )בשעה 
ההיא עת רצון ומתברכים עליונים ותחתונים. זח"ג דף קמז(.

יד. שבעה ימים אחר פסח שני. תרעין פתוחין )השערים פתוחים. זח"ג דף קנב(.
טו. יום שני וחמישי, הם ימי רצון. )רמ"א סימן קל"ד ס"א(.

בברית מילה, בעת בכי התינוק הנימול, איתא ב"עוללות אפרים" )סימן תטו(, 
שכל חולה המתפלל, או בתפלה עבור הנימול, יכוון "חנני ה' כי אומלל אני" 
שאני נימול. וגם יכוון כל אדם על צרותיו בעת בכי התינוק מיסורי המילה, 
שקול זה עולה בלי מונע מכל קליפה, שיכלל גם תפלתו. על זה נאמר: "כי 
ה' תפלתי  ה' תחנתי,  "שמע  הנימול,  הילד  בכי  כלומר:  בכיי",  קול  ה'  שמע 

ייקח". והיא עצה נפלאה. )הגהות מהגה"ק מגרידיץ זצ"ל הנדפס בסוף 
הגמ', שבת דף קל(.

שערי שמים נפתחים
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כאן מידי יום ביומו. קרוב למנין אברכים 
עמלים בתורה החל מהשעה תשע וחצי 

בבוקר ועד לשעה ארבע אחר הצהריים.
בזאת לא תם קול התורה במקום: בשעה 
שמונה מתפללים בבית הכנסת תפילות 
מתקיים  מכן  ולאחר  וערבית  מנחה 
במקום, במשך שעה ארוכה כולל ייחודי 
שבמסגרתו לומדים האברכים בחברותא 

עם בעלי הבתים.
ר'  אומר  בארצנו"  נשמע  התורה  “קול 
נטויה  ידו  ועוד  בסיפוק,  קורסון  חיים 

בעזרת ה'.

קדושה בארץ העמים

מעל למאה ועשרים מליון תושבים חיים 
היא  מקסיקו  יהדות  הגדולה,  במקסיקו 
בגודלה  השלישית  היהודית  הקהילה 
יהדות  )אחרי  הלטינית  באמריקה 
היהודים  ברזיל(,  ויהדות  ארגנטינה 
מספרד  למקסיקו  הגיעו  הראשונים 
כ-50,000  במקסיקו  יש  כיום  ב-1519. 
הבירה  בעיר  מתרכזים  רובם  יהודים, 

מקסיקו סיטי.
אדמה  רעידת  ארעה  רבות  שנים  לפני 
שבאמריקה.  מקסיקו  במדינת  גדולה 
בני  אלפי  במקום  נהרגו  מכך  כתוצאה 

אדם ומאות אלפים נפצעו.
היה  האדמה  רעידת  ארעה  שבו  במקום 
במרכז  תורה  שיעור  יום  מידי  מתקיים 
ולאחר  העסקים,  אנשי  עבור  המסחרי 
השיעור הלומדים היו מתפללים תפילת 

מנחה בציבור.
הרב  אל  הגיע  הנורא  האסון  לאחר 
השיעור  את  שארגן  היהודי  שליט"א 
מתקיים.  השיעור  היה  ובמשרדו  תורה 
הוא סיפר שכאשר ארעה רעידת האדמה 
בניין  וגם  נחרב  כולו  האזור  כל  נחרב 
נהרס, חוץ מהמשרד שלו!  המשרד שלו 
בו  המשרד   – כולם  הנוכחים  לתדהמת 
נותר עומד על תילו   – התקיים השיעור 

כאילו לא ארע דבר! 
הנס  ולמראה  בפלא,  לחזות  באו  רבים 

העצום נגרם קידוש ה' גדול.
עצומה  בהערכה  הגיב  שליט"א  הרב 
מקסיקו  יהודי  של  נפשם  למסירות 
זה  שמשרד  ספק  “אין  והוסיף:  לתורה 
נשאר שלם בזכות אותם יהודים שמידי 
ובאו  השונים  מעיסוקיהם  עצרו  יום 
במניין.  ולהתפלל  תורה  דברי  לשמוע 
מעצמם  הוציאו  שהם  הנפש  כוחות 
בקירות  הוטבעו  המצוות  קיום  לצורך 
המשרד, והם שהחזיקו את הקירות לבל 

יקרסו מעוצמת רעידת האדמה.

מושלם  יהיה  לא  הכנסת  שבית  “עד 
ר'  הצהיר  כך  יפתח!"  לא  הוא   – ביופיו 
לבית  בהתייחסו  שיחי'  קורסון  חיים 
לאחרונה  ממש  שהקים  החדש  הכנסת 

בביתו.
השלט  מתנוסס  ומשה"  חיים  “אור 
אל   – פנימה  ומזמין  שבכניסה  המהודר 
כהצהרת  שאכן,  המפואר  הכנסת  בית 
מקימו – דלות המילים מלתאר את יופיו.
“לפאר את בית אלוקינו" הן המילים שעמדו 
הכנסת  בית  בהקמת  חיים  ר'  לרגלי  כנר 
ותכנון פארו המיוחד. “זהו כבודו של בית ה' 
שכל הבא בשעריו יוקסם ממראהו" אומר 

ר' חיים לאחר השלמת המשימה.
אל חנוכת הבית שנערכה אף היא ברוב הדר 
דוד  רבי  הרה"צ  ורבנו  מורנו  עצמו  הטריח 
מאוד  התפעל  הרב  שליט"א.  פינטו  חנניה 
במילים חמות  והפליג  ה'  בית  מפארו של 
על חובתם של בוני המקום למלאו בתורה. 
כמ"כ השתתפו במעמד "חנוכת הבית" רבני 
מכסיקו, וכן רבנים חשובים מארץ ישראל.

“רק תורה!" הכריז הרב כדרכו בקודש ור' 
חיים נענה.

יומי  לימוד  שבת',  ו'כולל  שישי'  ‘כולל 
מידי בוקר ושיעורי תורה. כל אלו הם רק 
שנפתח  משפט'  ‘חושן  לכולל  ההקדמה 

ופועל בעזרת ה' במקום.
עמלי  אברכים  מקבלים  שישי'  ב'כולל 
תורה את פני השבת בלימוד משותף עם 
‘בעלי בתים' אוהבי תורה, וכרגע מחפשים 

רב שיפתח ופעיל את המקום.
קדושת השבת נמשכת במלוא העוז אל 
‘כולל  של  במהלכו  השבת  יום  תוככי 
הלומדים  מתקדשים  שבו  נפלא  שבת' 

יחד בקדושת השבת. 
בתוך כל זאת נערכים במקום עינוגי שבת 
הנמסרים  תורה  שיעורי  של  בדמותם 
מידי שבת בשבתו לכלל הציבור הפוקד 
חתימתו  לקראת  המקום.  שערי  את 
שלישית  סעודה  נערכת  השבת  יום  של 
שיעור  נמסר  בה  שגם  וכמובן  מכובדת 

תורה מחכים ומעשיר.
כאמור, גם בימות החול נערכת מידי בוקר 
וטעימת  התפילה  ולאחר  שחרית  תפילת 
פת שחרית נערך במקום סדר לימוד הפותח 
והמסחר.  העמל  אנשי  של  יומם  סדר  את 
למען יזכו בשעה של חיי העולם הבא לפני 
הזה.  העולם  חיי  בענייני  מתייגע  שגופם 
בעבור תנעים זימרת התורה את כל מהלך 
ושמירת  ההלכה  במשעולי  ותנווטו  יומם 

המצוות על פי התורה הקדושה. 
גולת הכותרת של פעילות המקום הינה 
זו שבמסגרת כולל האברכים שמתקיים 

פתחו שערים
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מורנו ורבנו הרה"צ 
רבי דוד חנניה פינטו שליט"א
עם רבי חיים קורסון הי"ו

ועם ר' משה גופס הי"ו
מיסדי הקהילה הקדושה במכסיקו



לשמוע בקול דברי חכמים

על  הרב  דיבר  שונות  בהזדמנויות 
שאותה  המיוחדת  דשמיא  הסיעתא 
הוא רואה בעת ביקוריו במקסיקו, על 
החיבור המיוחד שאותו הוא חש – עם 
הינם  שביסודם  הזו  המדינה  יהודי 

אוהבי תורה ומסורת.
שליט"א  הרב  בין  נרקם  מיוחד  קשר 
לבין ר' חיים קורסון  - מייסדו ומקימו 

של בית הכנסת הזה.
“לפני כעשרים שנה הגיע הרב שליט"א 
אלינו, למכסיקו" מספר ר' חיים קורסון 
ל"בחצרות  ונרגשת  אישית  בשיחה 
החיים". “זכות ראשונים שמורה לידידי 
היתה  שבביתו  שיחי'  גופס  משה  ר' 
נערכת תמיד ה'קבלת קהל' של הרבים 
שביקשו להתברך אצל הרב ולהתייעץ 

עמו. 
הגב'  סחה  שנה  עשרה  כשמונה  לפני 
קורסון  הגב'   - לחברתה  תחי'  גופס 
והציעה  לביתם  שמגיע  הרב  על  תחי' 

לה לבוא ולהתברך גם היא מפיו.
התייעצו  הגיעו,  אכן  קורסון  הזוג  בני 
והתברכו. עם צאתם, רגע לפני שיצאו 
ואמר  הרב  אליהם  פנה  חדרו,  מדלת 

להם “תזהרו ממשה!".
“מיהו משה?" תהו בני הזוג בחוץ בינם 
לבין עצמם ומיד הסבירו לעצמם שמן 
הסתם כוונת הרב לאדם פלוני ששמו 

משה. הם ציינו לעצמם להזהר ממנו.
אך בזאת לא הסתיים הסיפור!

מתגוררת  קורסון  משפחת  כאמור, 
נוסף  בית  אולם  שבמקסיקו,  בביתם 
זה  לבית  מונסי.  בעיר  בבעלותם  ישנו 
הם מגיעים לתקופת המנוחה שבקיץ, 
כדי להחליף אווירה ולהינפש. “בית זה 
ממוקם בקרבת מקום להרב קמינצקי 
בסיפוק  חיים  ר'  מציין  שוואב"  ולרב 
טובה  שכנות  להעריך  שיודע  מי  של 
עם  ובקשר  בה  להשקיע  יודע  ואף 
זוכה  שבשכנותם  ההלו  התורה  גדולי 

הוא להתגורר חודשיים בשנה.
הממון  בעלי  חוששים  במקסיקו 
לנסוע ברכב ברחובות העיר – מחשש 
המצויים  האלימות  ומעשי  לחטיפות 
שם. במונסי אין מקום לחשש זה ולכן 
באותה שנה רכש ר' חיים רכב יוקרתי 
שישמש אותו בתקופת הנופש שלהם. 
רכישת  רעיון  את   אהבה  לא  רעייתו 
בת  תקופה  עבור  הזה  המפואר  הרכב 
בבעלה  הפצירה  ולכן  בלבד  חודשיים 
שימכור אותו עם סיום תקופת שהותם 

מקסימום
יהדות

אור חיים ומשה

"לפאר את בית אלוקינו" הן המילים שעמדו 
כנר לרגלי ר' חיים בהקמת בית הכנסת "אור 
"זהו  המיוחד.  פארו  ותכנון  ומשה"  חיים 
יוקסם  כבודו של בית ה' שכל הבא בשעריו 
ממראהו" אומר ר' חיים לאחר השלמת הבניה.
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"מחלתי לו" אומר ר' חיים, 
מחלתי לו בלב שלם ויחד 
עם זאת אף הודיתי לו בסתר 
ליבי על כך שבזכותו עמדתי 
בנסיון של הציות לדעת תורה 
וההקשבה לדברי חכמים - 
הקשבה שזה עתה הוכח לי 
שלעולם לא מפסידים ממנה".

כל  למרות  פניו  על  עודן  ההתרגשות 
הרגע  “באותו  מאז.  שחלפו  השנים 
ש'רכש'  האדם  של  שמו  שאכן  נזכרתי 

ממני את הרכב במרמה היה משה!" 
שוב  אליו  פנה  מעט  שהתאושש  לאחר 
בהקדם  לבטל  “עליך  לו  והורה  הרב 
האפשרי את התלונה שהגשת במשטרה!"
בחיוך,  חיים  ר'  מספר  שוב"  “נדהמתי 
מה   – ביטלתי  למה  אותי  ישאלו  “ואם 
אומר לאנשי המשטרה?" שאל את הרב. 
“תאמר להם שהרב שלך הורה לך לעשות 
זאת" ענהו הרב בנחרצות והוסיף “האם 

אתה רוצה שישרפו לך את הבית?".
התעורר  הרגע  שבאותו  היא  “האמת 
לציות  הנוגע  בכל  גדול  נסיון  בקרבי 
ר'  מספר  חכמים"...  בקול  והשמיעה 
חיים. “זה היה קשה מאוד לגשת לאנשי 
המשטרה ולהסביר להם מדוע אני מבטל 
תלונה כה מתבקשת. מה ראיתי לעשות 
את  סותם  אני  שבעקבותיו  שכזה  צעד 
הגולל על הסיכוי הקלוש ביותר שאקבל 
את כספי אי פעם. ברור היה לי שלאחר 
מחשד  עצמי  את  לנקות  שהצלחתי 
דלא  אינשי  אותם  עם  פעולה  לשיתוף 
מעלי – אני שוב מכניס את עצמי לחשד".
זמן קצר נמשכה אותה התלבטות ובסופה 
למשטרה  הגעתי  עצמי,  על  “התגברתי 

במונסי וביקשתי לבטל את תלונתי". 
הסוכנות  אנשי  של  חשדם  כצפוי, 
הפדרלית התעורר מיד. הם החלו לחקור 
התמוה  הביטול  של  פשרו  מה  ולשאול 
לי  הזה. “אמרתי להם שהרב שלי הורה 
לבטל את תלונתי, ואף הוספתי להשמיע 
בדבר  הרב  של  שאלתו  את  באוזניהם 

החשש משריפת ביתי". 
פנה  הסוכנות  במטה  שהותו  זמן  בתוך 
בחשאי  החוקרים  מבכירי  אחד  אליו 
לחדרו ושאלו “מיהו הרב שלך – שהורה 
לך לבטל את התלונה?" “נבהלתי", מספר 
ר' חיים, “אמרתי לו שקוראים לרב שלי 
רבי דוד חנניה פינטו". כלוחש סוד פנה 
אני  גם  לך,  “דע  לי  ואמר  החוקר  אלי 
לך  דע  לרבך.  הערכה  מלא  אני  יהודי! 
אכן  הללו  האנשים  צודק!  שלך  שהרב 
מי  כלפי  ובנקמנות  באלימות  נוהגים 
שמעז להתלונן עליהם והנקמה האהובה 
עליהם היא בדיוק זו שרבך הצביע עליה 
– הם שורפים בתים!". עם סיום שיחתם 
הנכונים  לדרגים  מיד  חוקר  אותו  פנה 
ושילחו  חיים  מר'  החשד  להסרת  ודאג 

לדרכו בשלום. 
 – בזאת  הסתיים  הסיפור  “מבחינתי 
מושלם  בציות  אך  רב,  ממוני  בהפסד 

במונסי באותה שנה והוא נענה לבקשתה. 
יהודי  הגיע  ואכן  למכירה  פורסם  הרכב 
לרכוש  רצונו  על  והודיע  אותו  שבחן 
אותו. “מחר אני חוזר למקסיקו" אמר לו 
הרכב  מחיר  את  לשלם  “תוכל  חיים,  ר' 
לשכני והוא כבר יעביר אלי את התשלום 
ויסדר עמך את כל ענייני העברת הבעלות. 
האיש  לאחר כשלושה שבועות התקשר 
והודיע שיש בידו את הסכום הנדרש. הוא 
בבנק  )“בדקתי  הכסף  את  הפקיד  אכן 
ר'  המדובר"(.  הסכום  שהוכנס  וראיתי 
חיים ביטל את הביטוח והשכן הסדיר עם 
אותו אדם את העברת הבעלות מטעמו 

של ר' חיים – כמדובר.
מכשיר  מצלצל  וחצי  חודש  לאחר 
מזדהים  הקו  ועל  חיים  ר'  של  הטלפון 
למחלקת  המסונף  )גוף  המשטרה  אנשי 
הפועל  הברית,  ארצות  של  המשפטים 
לחקירת פשעים פדרליים(. הם מודיעים 
בדחיפות  להתייצב  שעליו  ביבושת  לו 

במונסי.
הבנק  ידי  על  התבשר  לשם,  הגיעו  עם 
המשטרה  אנשי  מעוקל.  שחשבונו 
אישרו שהם האחראים לעיקול החשבון 
ושאלוהו מהיכן הגיע סכום הכסף שנכנס 
לאחרונה לחשבון זה. “מכרתי רכב" ענה 
להם ר' חיים ולבקשם הציג את הניירת 

המוכיחה זאת בבירור ועל פי חוק. 
ארשת פני הסוכנים הפדרליים התרככה 
מעט בראותם שאין להם עסק עם איש 
העיקול  ביטול  את  אישרו  הם  פשע. 
נשימה  באותה  אך  הבנק,  חשבון  על 
שהוכנס  הכסף  ואמרו שסכום  הודיעוהו 

תמורת הרכב נותר מעוקל.
למשמע  ונדהם  חיים  ר'  שאל  “מדוע?" 
עסק  לך  היה  שעמו  “האיש  התשובה: 
במכירת הרכב הוא איש פשע. הוא חלק 
בכסף  שמשלמים  אנשים  של  מרשת 

מזוייף על עסקאות גדולות מעין אלו".
“ומה עם התשלום עבור הרכב?" שאל ר' 
שנותרה  היחידה  שהברירה  ונענה  חיים 
נגד  במשטרה  תלונה  להגיש  היא  בידו 
אותו אדם. “אם הוא ימצא ויתפס – זה 

יסייע לך להוציא ממנו את כספך".
לביתו  שב  חיים  ור'  הוגשה  התלונה 

שבמקסיקו.
בדיוק באותה תקופה הגיע הרב שליט"א 
למקסיקו. כדרכו הגיע ר' חיים אל הרב 
כניסתו  עם  ולהתברך, אך  להתייעץ  כדי 
אל חדרו של הרב הקדימו הרב בטענה 
לך  אמרתי  בקולי?  שמעת  לא  “מדוע 

שתזהר ממשה!"
ואותות  חיים  ר'  אומר  “נדהמתי!" 
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הרב  אצל  ביקר  רבות  שנים  לפני 
ביקורו  בסיום  פלוני.  בחור  שליט"א 

את  מזכרת  כאות  לרב  הבחור  נתן 
שמו החרוט על גבי טבלת מתכת 
בצורת קלף. הרב נטל את הטבלה 

מידיו והניחה במגירתו.
שכל  מופלא  תהליך  נמשך  מכאן 
אינו  הוא  כי  יעידו  הרב  מכרי 

שגרתי אצלו:
לשמור  נוהג  אינו  הרב  כלל  בדרך 

מתנות שאנשים נותנים לו לאות הוקרה 
מעביר  הוא  המקרים  ברוב  למזכרת.  או 
שעשויים  אחרים  לאנשים  אלו  מתנות 
ליהנות מהם. טבלה זו זכתה ליחס שונה. 
לימים סיפר הרב שליט"א כי “בכל פעם 
ממגירתי  הזו  הטבלה  את  שהוצאתי 
והבטתי על שמו של הבחור – משום מה 

הנחתי אותה בחזרה במגירה".
הזו  הטבלה  נשמרה  שנים  כשמונה 
כי מידי פעם  במגירת הרב! הרב מספר 
למרות  אולם  להשליכה,  בדעתו  עלה 
פליאה  זו  “היתה  זאת החליט לשומרה. 
אני שומר  מדוע   - עצמי  בעיני  גם  רבה 
יהודי  של  ששמו  הברזל  טבלת  את 
חרוט עליה, ובפרט שמראהו כבר נשכח 
השלכתי  אף  פעמים  מספר  מזכרוני? 
את טבלת המתכת לאשפה, אך משמים 
וחשב שהטבלה  בה המזכיר שלי  נתקל 
לפח  נזרקה  בטעות  ושאך  לי  חשובה 
מהאשפה  אותה  הוציא  הוא  האשפה. 

והשיבה למגירתי...
וטבלת המתכת  ועוד אחת,  שנה חלפה, 

נשארה שמורה במגירת השולחן.
בתו  לפרקה  הגיעה  שנים  אותן  במהלך 

מלוא הסכום שהוצא ממנו במרמה לפני 
כשש עשרה שנה וביקשו רק דבר אחד: 
“תחתום לנו שקיבלת את הכסף ושאתה 
מוחל למשה – האיש שהוציא ממך את 

הכסף הזה במרמה".
הכסף )כסף אמיתי וכשר הפעם( החליף 
והחתימה  האישור  לבעליו,  ושב  ידיים 
ניתנו ובפיו של ר' חיים היתה רק שאלה 
אחת: מה קרה כאן, כיצד זה שאיש פשע 
את  להשיב  רבנים  שולח  ואף  בו  חוזר 

הכסף תוך בקשת מחילה?"
מפי  חיים  ר'  שמע  הקרובות  בדקות 
בעברו  שאכן  יהודי  על  הרבנים  אורחיו 
וגנב,  גזל  ועשק,  שהונה  פשע  איש  היה 
זאת  כל  לאחר  אך  שולל.  והוליך  רימה 
והוא  קשות  חלו  ילדיו  ה',  יד  בו  הכתה 
עצמו ירד מנכסיו. “הוא נתן אל ליבו שכל 
הרעים  מעלליו  על  כעונש  הגיעו  זאת 
וכעת כעת הוא מבקש לחזור בתשובה, 
“אנא  גזל.  שהוא  הגזילות  את  להשיב 
ממך מחל לו בלב שלם על עוגמת הנפש 

שהוא גרם לך!" הפצירו שוב הרבנים.
לו  מחלתי  חיים,  ר'  אומר  לו"  “מחלתי 
הודיתי  אף  זאת  עם  ויחד  שלם  בלב 
עמדתי  שבזכותו  כך  על  ליבי  בסתר  לו 
בנסיון של הציות לדעת תורה וההקשבה 
לדברי חכמים – הקשבה שזה עתה הוכח 

לי שלעולם לא מפסידים ממנה".

כותבם על לוח ליבך

חיים  ר'  שבין  הקשר  הוא  במינו  מיוחד 
היה,  נוסף  מעשה  שליט"א.  לרב  קורסון 
הקשר  התרחב  ובזכותו  פלא,  אורח  כולו 

ונרקם גם עם בני משפחת הרב שליט"א: 

ר'  אומר  חכמים"  ולקול  תורה  לדעת 
חיים. אך בזאת לא הסתיים הסיפור!

מצלצל  שנה  עשרה  כשש  חלוף  לאחר 
קורסון  משפחת  בבית  הטלפון  מכשיר 
במקסיקו. הגב' קורסון תחי' עונה ומהצד 
מכרתם  אתם  “האם  נשאלת  היא  השני 
לפני כשש עשרה שנה רכב לאדם ששמו 

משה?".
בחשש מה היא אישרה את פרטי הסיפור 
כפי שנשמעו מפי הדובר מן העבר השני 
בהם  אכן  כי  שווידא  ולאחר  הקו  של 
המדובר הודיע האיש כי אותו משה חזר 
בתשובה וברצונו להשיב להם את כספם! 
חיים האם הוא  ר'  בשיחה הבאה נשאל 
הוא  יורק.  לניו  הקרובה  בתקופה  מגיע 
אישר שאכן יש בכוונתו להגיע בתקופה 
שנערכת  כשר  מזון  לתערוכת  הקרובה 
שיחה  באותה  פלוני.  בתאריך  יורק  בניו 
מלון  של  כתובתו  את  להם  מסר  אף 
היה  עתיד  שבו  המקום   - ‘פלאז'ה' 
“הבן  התערוכה.  ימי  במהלך  להתאכסן 
לשם"  מללכת  אותי  להניא  ניסה  שלי 
מספר ר' חיים, הוא טען בהגיון רב ואמר 
שאין סיכוי לקבל כסף שנגנב בידי אנשי 
בהלצה  כאן  מדובר  הנראה  וככל  פשע 
במקרה  תרגיל  ובעוד  הטוב  במקרה 

הפחות טוב"...
לילה,  בשעת  התערוכה,  מימי  באחד 
לו  ומודיעים  חיים  לר'  מתקשרים 
הכסף!"  את  לך  להחזיר  באים  “אנחנו 
המלון  בלובי  הפגישה  את  קבע  הוא 
הזו  לפגישה  מגיעים  להפתעתו  והנה 
שלושה רבנים נשואי פנים. הם פנו אליו 
את  מאמתחתם  הוציאו  כבוד,  בהדרת 
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שבמקסיקו,  בביתו  הי"ו  גופס  משה  ר' 
במנהג  כהרגלו  תמיד  ברב  נוהג  הוא 

הכנסת אורחים נפלאה וביד נדיבה. 
הרב  מעיד  פעמים  מאותן  אחת  על 
בשבילי  טרח  היקר  משה  “רבי  ומספר: 
מנת  על  שלא  ממש,  נפש  במסירות 
כל  במשך  השתדל  הוא  פרס.  לקבל 
התקופה הארוכה בה שהיתי אצלו לגרום 

לי לקורת רוח מרובה.
ביקשתי  ביתו  את  שעזבתי  קודם  לכן, 
להעניק לו מתנה נאה על האירוח הנפלא 
שזכיתי לו בביתו, אולם לא עלה בדעתי 
מה אוכל לתת לו, כיון שכל מתנה שאתן 
הטובה  לעומת  וכאפס  כאין  תהיה   –
הגדולה שהוא גמל עימי. על כן נשאתי 
תפילה לבורא עולם ואמרתי: ‘ריבונו של 
עצה  בי  שתתן  מלפניך  רצון  יהי  עולם, 

טובה לדעת במה אכיר טובה למארחי'.
פלא:  באורח  לתפילתי  שמע  הקב"ה 
זיע"א  אבי  כ"ק  בחלום  אלי  בא  בלילה 
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. אביה 
גש  מחלתה.  על  כלל  יודע  אינו  עדיין 

וספר לו על המחלה ובכך ינצלו חייה".
נזכרתי  משנתי,  כשהתעוררתי  בבוקר, 
גופס  לר'  לספר  חששתי  אולם  בחלום, 
‘חלומות  שמא  שחלמתי  הדברים  את 
לכן  כלום.  בהם  אין  ואולי  ידברו'  שווא 
ולא  בלבי  החלום  דבר  את  שמרתי 

סיפרתי למארחי כלום.
ר'  של  בביתו  התקיימה  היום  בהמשך 
גופס ועידת רבנים, במהלכה התחזקה בי 
לפתע התחושה שאני חייב לספר לו את 
שאם  פתאום  הבנתי  ומיד.  החלום  דבר 

שקיבלתי לפני שנים רבות מהבחור הזה 
עם חריטת שמו, ובכל פעם שאני מבקש 
להשליכה לאשפה וכבר מוציא אותה מן 
אותה  מחזיר  אני  מה  משום   – המגירה 
שאינו  דבר  זהו  שבמגירה.  מקומה  אל 
מן  שמא  בדעתי  עלה  ולכן  אצלי  רגיל 
זה  שבחור  לי  לרמוז  מבקשים  השמים 
הוא השידוך של בתנו". לכן כדאי לתת 
הזו  ההצעה  על  הדעת  את  זאת  בכל 

ולבחון אותה היטב. 
רב  זמן  נמשכה  לא  הרב  של  תהייתו 
מידי, בהשמיעו אותה לאוזניו של מציע 
ממקסיקו,  קורסון  חיים  רבי   - ההצעה 
הזדעק רבי חיים מיד וקרא “אבל כבוד 
במקסיקו!"  נולד  אכן  הזה  הבחור  הרב, 
במקסיקו  נולד  הבחור  אכן  כי  התברר 

ורק אחר כך עברו הוריו לארגנטינה.
“ישתבח  הרב,  קרא  טוב!"  כי  לה'  “הודו 
שהנחה  ה'  וברוך  טעיתי,  שלא  שמו 
אותי בדרך הנכונה. הרי זוהי השגחת ה' 
לבתי  שהמציא  הקב"ה  מאת  הפרטית 
את זיווגה באופן שיתאים לכל הסימנים 

כולם!"
של  בתו  והיה.  קם  השידוך  ואכן 
שמקורו  זה  לבחור  כיום  נשואה  הרב 
ממקסיקו, וזכתה להקים עימו בית נאמן 

בישראל.

המתנה הטובה ביותר

במדינת מקסיקו מתגורר עוד יהודי יקר, 
רבי משה גופס שמו של האיש שגם הוא 
אל  מקורבים  היותר  האנשים  עם  נמנה 
המוסדות  למען  הגדולים  ומפעליו  הרב 
בכלל ובמקסיקו בפרט הן מן המפורסמות 

בקרב כל הבאים עמו במגע. 
פעמים רבות התארח הרב שליט"א אצל 

של הרב, מרת שרה תחי'. אנשים רבים 
ביקשו להציע עבורה שידוך, אולם את 

כולם דחה הרב מסיבות שונות.
הרב  אל  הגיעו  הימים  מן  ביום 
והציעו  ממקסיקו  אנשים  כמה 
לבתו את שמו של בחור המתגורר 
היה  הבחור  של  שמו  בארגנטינה. 
שהיה  השם  זהו  היטב,  לרב  מוכר 
במשך  שלחנו  במגירת  טמון 

שמונה שנים...
במהלכה של השיחה עם מציעי השידוך 
שנים  מספר  שאירע  במעשה  הרב  נזכר 
קודם לכן: במהלך סעודת הפורים, כאשר 
השמחה  של  בעיצומה  שרוי  הרב  היה 
הגדולה וכמצוות חז"ל אף שתה יין מעט 
יותר מלימודו, פנתה אליו הרבנית תחי' 
ושאלה: “בתנו שרה, מהיכן יהיה מזלה? 
מצרפת? מישראל?" בלי מחשבה עצמית 
על  שעלה  את  אתר  על  הרב  לה  השיב 

לשונו “ממקסיקו!" 
הרבנית  שאלה  במקסיקו?"  יש  “מה 
בפליאה, והרב השיב בפשטות: “לא יודע, 

כך יצא לי מהפה".
במהלכה של השיחה עם מציעי השידוך 
אמירה.  באותה  הרב  נזכר  הרב  לבת 
מעמד  באותו  נזכרה  תחי'  הרבנית  גם 
במעשה ההוא ובהתבטאות הרב ושאלה 
יהיה  שרה  של  שמזלה  אמרת  “הרי 
כעת  לנו  המוצע  הבחור  ממקסיקו! 

מתגורר בארגנטינה..."
הוא  חש  שאכן  והשיב  מעט  הרהר  הרב 
שלאמירתו בעיצומה של שמחת הפורים 
זו מעכבת  ושאכן סיבה  ישנה משמעות 
אותו מלהסכים לשידוך. “מצד שני", אמר 
שכבר   - בדבר  ה'  יד  את  חש  אני  הרב, 
שמונה שנים אני שומר במגירתי מזכרת 
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הקב"ה שמע לתפילתי באורח 
פלא: בלילה בא אלי בחלום 

 כ"ק אבי 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. אביה עדיין אינו יודע 

כלל על מחלתה. גש וספר לו 
על המחלה ובכך ינצלו חייה".

הנוכרים  כמו  ראש  גלויי  כשהם 
יהודים  כשאותם  במקום.  המתגוררים 
הבחינו בי והבינו שאני מתפלא על חסרון 

כיפתם – חשו בושה עצומה מהדבר. 
אחד היהודים הציע לחבריו לשוב אחורה 
בינינו.  המביך  מהמפגש  להימנע  ובכך 
הבין  לא   – אותי  הכיר  שלא  חברו  אך 
מדוע פתאום כולם נבוכים כל כך, ומדוע 

עליהם לברוח מהמקום. 
את  הסרתי   – לבסוף  נפגשנו  כאשר 
והנחתי אותה על  כיפתי מתחת לכובעי 
ראשו של אחד מהם. היה זה רמז עדין 
שעליו  יהודי  היותו  לעובדת  ותזכורת 
מפני  לחוש  מבלי  ביהדותו  גאה  להיות 

המלעיגים עליו.
אותו יהודי הרכין את ראשו לרגע ולאחר 
מכן הרים עיניו במבט שכולו אומר תודה. 
הוא הבין את המסר וניכר היה שרגע זה 
הוסיף מאוד לתחושת הזהות היהודית שלו.

ציצין מעכבין

הרב  ביקר  שבהן  הפעמים  באחת 
שליט"א במקסיקו, נערכה על ידי ‘חברת 
התעלות  של  שבת  פינטו'  חיים  רבי 
ליהודי המקום, ובסייעתא דשמיא זכו כל 
להתרוממות  שבת  באותה  המשתתפים 
עצומה ולתוספת קדושה והתעלות לכלל 

המשתתפים.
הרב  הבחין  כאשר  השבת,  במהלך 
הוציא  גדולה,  בשמחה  שרוי  שהקהל 
טליתות   – ציציות  חבילת  מאמתחתו 
קטנים, וקרא: “מי שיניח עליו טלית קטן 

יזכה לברכה והצלחה".
הרבים  היהודים  כל  שמתוך  “חשבתי 
שניים  או  אחד  יהודי  יקום  שבמקום, 
הציצית"  מצות  את  עצמו  על  ויקבל 
הופתע  מאד  מה  שליט"א.  הרב  מספר 
על  קמו  רבים  שיהודים  לגלות  הרב 

רגליהם וביקשו לקבל ציצית. 
שהובאו  הציציות  כל  נעלמו  אחד  ברגע 
על ידי הרב, והרב ברך את הקהל הקדוש 
שבזכות מצוה יקרה זו ימלא הקב"ה את 

כל משאלות ליבם לטובה ולברכה.
רבי  התקשר  מכן,  לאחר  ימים  מספר 
חיים קורסון שליט"א אל הרב ואמר לו 
נס עצום אירע  “כבוד הרב,  בהתרגשות: 

בזכות הציציות שחילקת במקסיקו".
ה  וכך סיפר: “אשתו של חברי הטוב, ְמַרצָּ
העלמת  בעוון  הסוהר  בבית  עונשה  את 
מס, ועוד נכונו לה שנות מאסר רבות בגין 
כל המיוחס לה. בשל כך, הצעתי לחברי 
שיקבל על עצמו את מצות הציצית, כדי 
שזכות המצוה תעמוד לאשתו להוציאה 

ידעתי  ואני  חולה,  באמת  שבתו  יתברר 
מהמחלה ולא סיפרתי לו על כך – הדבר 
לעצמי  אסלח  לא  חיי  וכל  לי  יכופר  לא 
שיכולתי להציל את בתו ולא עשיתי זאת. 
יתברר  לבסוף  אם  שגם  הבנתי  עוד 
שהבת אינה חולה – לא יקרה דבר, ולא 
ייגרם שום נזק מכך שאביה לקח אותה 

לבית החולים לבדיקות.
קראתי לבעל הבית, ר' משה גופס, פרטתי 
הלילה  בחלום  אבי  דברי  את  באוזניו 
מיד  עכשיו  בתך  את  “קח  לו:  ואמרתי 

לבית החולים, שכן כך חלמתי הלילה". 
ר' גופס, שהבחין ברצינות שבקולי מיהר 
שעה  וכעבור  החולים,  לבית  בתו  עם 
החלום  דוד,  “רבי  ואמר:  אליי  התקשר 
שחלמת אמת!!! אם לא הייתי מביא את 
גדולה  סכנה   – החולים  לבית  כעת  בתי 
הייתה נשקפת לחייה! הרופאים הכניסו 

אותה מיד לחדר הניתוח". 
בחסדי שמים כבר למחרת היום התעוררה 
“כבוד  נרגשות:  לי  אמר  ואביה  הילדה, 
הרב, הצלת את חייה של בתי. זוהי המתנה 

הטובה ביותר שיכולת להעניק לי!".

תוכחת אוהב

יהודים חמים הם בני מקסיקו. רגש חם 
מחיי  הרחוקים  אלו  של  בליבם  גם  יש 

תורה לכל ענייני היהדות.
יהודים  חיים  בשנים  מאות  זה 
היו  ההיסטוריה  במהלך  במקסיקו. 
מספרד  כאנוסים  לשם  שהגיעו  רבים 
– בהיות מקסיקו קולוניה ספרדית. גם 
האנקוויזיציה  שלטה  עצמה  במקסיקו 
וחיי  הספרדי  השלטון  באמצעות 
בשנות  פשוטים.  היו  לא  שם  היהדות 
למקסיקו  היגרו  הקרובה  ההיסטוריה 
ספרדים  וממערב,  ממזרח  יהודים 
מקומם  את  בה  שמצאו  ואשכנזים 

וקבעו בה את מושבם.
שבה  בארץ  לחיות  הוא  פשוט  דבר  לא 
השלטת  הדת  היא  הקתולית  הנצרות 
אצל  טושטשה  בה  היהודית  והזהות 
כל  עם  וצאצאיהם.  האנוסים  מבני  רבים 
הרב שליט"א  מציין  הזדמנות  ובכל  זאת 
בליבם  שפועם  החם  היהודי  הרגש  את 
ההזדמנויות  באחת  מקסיקו.  יהודי  של 
המחיש זאת הרב באמצעות הסיפור הבא: 
בזמן שהותי במקסיקו שבדרום אמריקה, 
המקום  תושבי  רבים  יהודים  לפניי  באו 
יהודי  כמראה   – כיפה  ראשם  כשעל 

שורשי.
בית  לכיוון  לכתם  בעת  בשבת,  אולם 
לפתע  בהם  הבחנתי  האזורי,  הכנסת 
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לחייו של קרוב משפחתי השבוי". 
לאחר הרהור קל יצאו מפי הרב שליט"א 
המילים: “בעזרת ה' עד סוף השבוע הזה 

קרוב משפחתך ישתחרר". 
בשבת שלאחר מכן שהה הרב באשדוד, 
את  עימו  שבת  משה  בן  יחיאל  ומר 
מרוממת  שבת  חלפה  כולם  ועל  השבת 
של התעלות הנפש. לאחר שיצאה השבת 
בן  מר  פנה  ערבית,  תפילת  והסתיימה 
משה ליטול את חפציו האישיים ואגב כך 
הפעיל את מכשיר הפלאפון שלו, שהיה 

כבוי במהלך יום השבת.
אליו  צלצל  והנה  חלפו  ספורים  רגעים 
בהתלהבות  לו  וסיפר  ידידו,  נחמני  מר 
מספר  הרב  מפי  שיצא  שכפי  ובשמחה 
ימים קודם – כך היה. בשבת התרופפה 
מאד השמירה על קרוב משפחתו החטוף, 
שחוטפיו  בכך  הבחין  החטוף  וכאשר 
הוא   – ממנו  דעתם  את  לרגע  הסיחו 
פלאית  ובדרך  נפשו  על  להימלט  מיהר 

הגיע לביתו.

אהבת תורה

את הסיפור הבא סיפר הרב בהתרגשות 
את  הזה  בסיפור  יש  “עבורי  מיוחדת. 
והמאמצים  רגליי  לכיתות  ההצדקה  כל 
למקומות  בהגעתי  עושה  שאני  הרבים 
מרוחקים ברחבי כל העולם היהודי בכלל 
ובמקסיקו בפרט" אומר הרב בספרו את 

הסיפור וחיוך של נחת על פניו.
בחור היה במדינת מקסיקו. בחור שגדל 
באורח חיים הרחוק מאד מדרך התורה. 
באחת ההזדמנויות הגיע הבחור אל הרב 
שליט"א ובשיחה מעוררת ומרגשת עלה 
בידי הרב לשכנעו לנסות ללמוד בישיבה 
קדושה בארץ ישראל. הבחור נענה ואכן 
במשך  ברק  בבני  בישיבה  ללמוד  נסע 
הערב  טעמה  את  טעם  שבועיים שבהם 

של התורה.
שנה לאחר מכן פגש הרב את הבחור שוב, 
ושמע ממנו שאכן הוא חפץ מאד ללמוד 
תורה בישיבה, אולם הוריו מתנגדים לכך 
בכל תוקף, ודורשים ממנו ללמוד מקצוע 

מכובד באוניברסיטה. 
הבחור  של  מחשקו  מאוד  התרגש  הרב 
בתורה והקדיש מזמנו לשוחח עם הוריו 
בנסיון לשכנעם שיאפשרו לבנם ללמוד 
רבים  שכנועים  לאחר  חפץ.  שלבו  היכן 
לדבר,  אישורם  את  ההורים  נתנו  אכן 
לזמן  יהיה  בישיבה  שהלימוד  בתנאי 
ללמוד  ישוב  בנם  שלאחריו  מוגבל, 

מקצוע באוניברסיטה.
ללמוד  ונסע  התנאי  את  קיבל  הבחור 

"מי שיניח עליו טלית קטן 
יזכה לברכה והצלחה"...
ברגע אחד נעלמו כל 
הציציות שהובאו על ידי 
הרב, והרב ברך את הקהל 
הקדוש שבזכות מצוה יקרה 
זו ימלא הקב"ה את כל 
 משאלות ליבם 
לטובה ולברכה.

אחת  את  בידו  נתתי  ואף  הסוהר.  מבית 
מאותן ציציות שכבוד הרב חילק בשבת, 

בהיותו במקסיקו.
עצמו  על  לקבל  סירב  חברי  בתחילה 
לחצתי  אני  אולם  הציצית,  את  ללבוש 
מבורכת  זו  שציצית  לו  והסברתי  עליו 
שבה  אינה  הצדיק  וברכת  הרב,  בברכת 
על  וקיבל  ידידי  התרצה  לבסוף  ריקם. 
ונשא תפילה  עצמו ללבוש את הציצית, 
שבזכות קבלת עול מצות הנחת הציצית 
על גופו, הקב"ה ירחם על אשתו ויושיע 

אותה מצרתה.
ואכן, הלא יאומן התרחש. 

הדין  עורך  אליו  התקשר  פתאום  לפתע 
של אשתו ואמר שנראה לו שכעת דעתו 
של השופט היא לטובת האישה, שכן הוא 
מבין  הוא  אין  מיד.  אותה  לשחרר  רוצה 
השופט,  של  במחשבתו  עלה  מה  כלל 
אך השופט העביר לו מסר דחוף כי הוא 
משחרר את האישה מיד ממאסר, למרות 

כל העבירות הפליליות אשר יוחסו לה.
ידידי  של  בביתו  הייתה  גדולה  שמחה 
הבשורה  את  שמעו  המשפחה  כשבני 
הגדול  הנס  על  לה'  הודו  והם  המרנינה, 

שנעשה להם". 
כך סיפר רבי חיים קורסון שליט"א.

אין ספק שזכות מצות הציצית שהיהודי 
להצלתה  שעמדה  היא  עצמו,  על  קיבל 
להניח  ומרגע שהוא התרצה  של אשתו, 
אף   – הקדושה  הציצית  את  גופו  על 
הדין  משורת  לפנים  עימו  נהג  הקב"ה 

ואשתו זכתה לצאת ממאסרה.

מתיר אסורים

באחת השנים ישב רבי משה גופס שליט"א 
בארץ  משפחתו  מבני  אחד  על  ‘שבעה' 
ישראל. במהלך הימים הגיע הרב שליט"א 
לקיים את מצות ניחום אבלים, ואף מסר 

שיעור משניות לעילוי נשמת הנפטר. 
הרב  בדעת  היה  ערבית  תפילת  לאחר 
משה,  בן  יחיאל  מר  לירושלים.  להגיע 
בנק  מסניפי  באחד  כמנהל  המשמש 
קפץ  במקום,  הוא  אף  שהיה  המזרחי 
הרב  את  להסיע  והזכות  ההזדמנות  על 
למחוז חפצו, כשאליהם התלווה גם מר 
עם  להתייעץ  שביקש  ממקסיקו,  נחמני 

הרב לגבי עניין מסוים.
במהלך הנסיעה פנה מר נחמני אל הרב 
 – במקסיקו  משפחתו  שקרוב  לו  וסיפר 
בידי  ימים הוא שבוי  וכבר חודש  נחטף, 
כופר  שחרורו  עבור  הדורשים  חוטפיו 
עצום בסך עשרה מיליון דולרים! “בגלל 
גדול  חשש  קיים  והסבוך  העדין  המצב 
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הזמן  במשך  קדושה.  בישיבה  תורה 
המוקצב הוא השקיע את עצמו בלימוד 
בא  המדוברת  התקופה  ובתום  התורה, 
לפני הרב והצהיר מיוזמתו על כך שכל 

רצונו הוא להמשיך ללמוד בישיבה.
את  “הכרתי  הרב:  סיפר  יותר  מאוחר 
הבחור היטב וידעתי על כישוריו הרבים, 
המתאים  המבריק  וראשו  גאונותו  על 
שעתיד  שחשבתי  כיון  התורה.  ללימוד 
ובאתי  טרחתי  גדול,  עילוי  ממנו  לצאת 
שוב  לשוחח  כדי  למקסיקו,  מארגנטינה 
רצונם  שלמרות  ולשכנעם  הוריו  עם 
ללמוד  להמשיך  לו  יאפשרו  הראשוני 

תורה בישיבה". 
הצליח ה' דרכו של הרב ודברים היוצאים 
מליבו החם נכנסו לליבם. בחסדי שמים 
באוזניהם  להשמיע  הרב  של  בידו  עלה 
המטרה  אל  שקלעו  שונים  חיזוק  דברי 
ולבסוף הסכימו לוותר לגמרי על לימודיו 

באוניברסיטה.
אותו בחור התעלה מאד בלימודיו. הרב 
הבחור  הספיק  שנים  בארבע  כי  מעיד 
לומדים  אחרים  שבחורים  מה  ללמוד 
זכה  לימים,  שנה!  עשרה  כחמש  במשך 
ביתו  את  והקים  הנישואין  בברית  לבוא 

כבית יהודי לכל דבר.
השתתפו  במקסיקו  שנערכה  בחתונתו, 
גדולי הדור מארץ ישראל ומשאר מקומות 
בעולם. “הודיתי באותה שעה לקב"ה על 
שזיכה אותי להיות השליח להתקדמותו 
“הנה  הרב.  מספר  הגדולה"  הרוחנית 
העולם  הבלי  כל  את  לעזוב  זכה  הבחור 
הזה, ועם רצון של ברזל וסייעתא דשמיא 
שתורתו  הנעלה  לדרגה  הגיע  מופלאה 

אומנותו והוא בן תורה לכל דבר".

רצון יראיו יעשה
בן למשפחת גויים במקסיקו, נעלם לפתע מביתו בלי שום הודעה מוקדמת. 

מעבודה  מחייתם  כדי  והתפרנסו  יום  קשי  פשוטים,  אנשים  שהיו  הוריו, 
ניסו לחפש אחר בנם האובד ולהתחקות  יומיומית בבית חרושת במקסיקו, 

אחר עקבותיו הנעלמים, אולם הדבר לא עלה בידם.
לבוא  נוהג  אשר  יהודי  אדם  הינו  ההורים  עבדו  שבו  החרושת  בית  בעל 
לפני הרב לקבלת ברכה ועצה בזכות אבותיו הקדושים בכל עת הגיע הרב 
למקסיקו. כארבעה חודשים לאחר היעלמות הבן, בפעם הבאה שהרב הגיע 

לבקר בקהילה היהודית במקסיקו, באו לפניו ההורים שבורים ורצוצים ושטחו 
בפניו את סיפורם העצוב. 

הם סיפרו שבנם נעלם מביתם, ועל כך שעל אף כל המאמצים שעשו בחודשים 
האחרונים על מנת להתחקות אחר עקבותיו – אין להם כל מושג היכן הוא מצוי.
הרב האזין בכובד ראש ולפתע פנה אליהם בשאלה: “האם ילדכם דיבר על העיר 

ַאָקּפּוְלקוֹ לפני שנעלם? האם ביקש מכם לנסוע לשם?" 
“לא", השיבו ההורים.

כך  על  גם  אך  לשאול,  הרב  הוסיף  אסורים?"  חומרים  לעשן  נהג  בנכם  “האם 
ההורים השיבו בשלילה ואמרו שעד כמה שידוע להם – בנם לא השתמש כלל 

בחומרים מעין אלו. 
“האם יש לבנכם חבר בשם “חוזה" )שם דרום אמריקאי נפוץ(? 

“איננו יודעים", השיבו ההורים.
יכול"  “שובו לביתכם" הורה להם הרב, “המשיכו להתפלל לבורא העולם הכל 
הוסיף הרב ואמר בסיימו “בעזרת ה' יתברך תבואו אליי לכאן ביום ראשון הבא 

ביחד עם בנכם הנעלם". 
מפעמת  כשתקווה  יצאו  הם  הרב,  שבדברי  מהבשורה  המומים  היו  הילד  הורי 

בלבם שבנם ישוב אליהם במהרה.
של  האוטובוסים  מתחנת  בנם  אליהם  צלצל  למחרת  התרחש  אכן  והפלא 

ַאָקּפּוְלקוֹ, וביקש מהם שיבואו מהר להשיבו הביתה.
ביום ראשון שלאחר מכן הגיעו ההורים הנרגשים יחד עם בנם אל הרב. 

בטרם הספיק הילד לפצות את פיו פנה אליו הרב ושאלו: “מיהו ‘חוזה'?" הילד 
את  אותו  ולימד  אליו  שהתחבר  שנים,  בכמה  ממנו  שגדול  נער  זהו  כי  השיב 

השימוש בחומרים אסורים.
לשמע תשובתו פנה הרב לאביו ואמר לו: “הישמר לך לבל תמשיך להכות את 

בנך, כי בפעם הבאה שהילד יברח – שוב לא יחזור אליכם יותר".
מעשה זה הכה גלים בכל רחבי העיר, קידוש ה' גדול נגרם בעקבותיו גם בקרב 

הגויים אשר ראו את נפלאות ה' יתברך על ידי שלוחיו.
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בשאר ימות השבוע מתקיים במקום שיעור מקיף ומרתק בכל ערב 
ומגוון פעילויות תורניות הנערכות מעת  כולל ערב  ל'בעלי בתים', 

לעת כגון בראשי חודשים לקראת החגים וכדומה.
המקום פתוח בכל שעות היום וכמובן שגם בשבתות. במהלך השבת 
לומדים  ובמהלכו   8 ועד   3 מהשעה  לצעירים  ייחודי  שיעור  נמסר 

סוגיות בגמרא בהתאמה לכל הרמות הנדרשות.
בתוכנית פרנסי המקום להתקדם הלאה, למלא את כותלי בית 
לפתוח  ידם  על  מתוכנן  ה'  בעזרת  תורה.  ועוד  בעוד  המדרש 
בקרוב כולל יום שלם לאברכים ולדבריהם קיימת ציפייה עצומה 
חיזוק  תוספת  למקום  יעניק  אשר  זה  מרומם  מהלך  לקראת 
עצומה ויזכה את הבאים בשעריו ליהנות מזיו התורה ברצף מלא 

לכל שעות היום כולו.
זה אם לא  ואת ההצלחה של מקום  אי אפשר להבין את הברכה 
על ידי נוכחותם והשפעתם של צדיקי משפחת פינטו. אומר יואל 

מרציאנו – מתושבי המקום ומפעיליו המרכזיים. 
שחיכינו  הזה  הרוחני  המרכז  על  לה'  והודאה  שבח  מלאי  אנו 
להקמתו שנים כה רבות. זהו אושר אמיתי לראות את בית המדרש 
התורה  דלתי  על  זה, אברכים שזכו לשקוד  לצד  זה  יושבים,  שבו 
ולמלא כרסם בהוויות אביי ורבא – לצד צעירים שזה עתה נחשפים, 
בזכות אותם אברכים יקרים, ליופיה של התורה, לשורשי אבותיהם 

ולפעמים גם לעצם מהות יהדותם. 

כי  גם  אומדים  דבר  יודעי  בצרפת.  בגודלה  השנייה  העיר  מרסיי, 
הקהילה היהודית בעיר היא השנייה בגודלה בצרפת. 

מגיע  שליט"א  פינטו  חנניה  דוד  רבי  ורבנו  שמורנו  רבות  שנים  זה 
למרסיי בתדירות גבוהה בכדי להרביץ תורה ולהדריך את תושבי העיר 
היקרים בדרך התורה. קשר עז ומיוחד במינו התפתח ברבות השנים 
בין הקהילה היהודית במרסיי למשפחת פינטו, ולמורנו ורבנו בראשם. 

הדדי הוא הקשר – כעדותו של הרב בעצמו בהזדמנויות רבות.
במרסיי  הקהילה  שבהם  שנה  וחמש  משלושים  יותר  אחרי  והנה, 
שם  על  תורה  מקום  יפתח  שליט"א  הרב  שמורנו  לכך  משוועת 
כה  אנשים  של  לשמחתם  זצ"ל,  פינטו  חיים  רבי  הקדוש  הצדיק 
בתחילת   - שליט"א  הרב  הנהגת  תחת  להתגבשות  שצמאו  רבים 
שנת תשע"ה הגיעה העת! ברובע ה-8 במרסיי )רחוב פראדיס(, פתח 

מורנו הרב את שערי מרכז “חסדי דוד".
בית  במקום  הקים  שליט"א,  פינטו  חנניה  דוד  רבי  ורבינו  מורנו 
מדרש שבמהרה התמלא בפעילות רוחנית לאורך היום כולו – החל 
מהתפילות שחרית בבוקר השכם ועד לכולל ערב בחתימתו של יום 

וכמובן גם שיעורי תורה רבים שנמסרים בכל מהלך היום. 
הפעילות במקום מקיפה גם את כל שכבות הציבור בכל הגילאים: 
שיעורים לילדים בכל יום ראשון )יום החופש הרשמי מהלימודים 
וכמובן שהילדים  תורה"  “תלמוד  נקראת  זו  פעילות  בבתי הספר(. 

המשתתפים בה זוכים לכיבוד, ממתקים ופרסים.

הרב יוסף אלקובי
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אופיינית,  חזות  בעלי  תורה  בני  כתף,  אל  כתף  יחד,  יושבים  הם 
רעמת  מעל  רופפת  עודנה  ראשם  שעל  שהכיפה  צעירים  ולצידם 
הנה.  באו  מקרוב  זה  כי  שמעידה  אחרת  תספורת  כל  או  שיער 
המתיקות – היא שזהה בעיני כולם. ההתענגות על דברי התורה היא 
שמאחדת ומחברת את כולם לקבוצה שבה כל הגבולות, ההבדלים 

והעולמות שמהן באו – מיטשטשים.
מחובתנו להודות לכל אלא שעזרו וממשיכים לעזור כדי שהמקום 
היפה הזה יפתח וישגשג. יברך ה' אותם ויגן עליהם בכל אשר יפנו, 

אותם ומשפותיהם.
כל  על  מטוט,  אהרון  ולרב  מטוט  יעקב  לרב  מיוחדת  תודה  וכן 
ולכבוד  ולהאדירה  תורה  להגדיל  הרף  ללא  עושים  שהם  העבודה 

שמים, נאחל להם את כל הטוב שבעולם.
בתוך דבריו מספר יואל מרציאנו את סיפורו המופלא של הקמת 
המרכז  המקום שבו מתקיים 

הרוחני: 

שליט"א כדי להתייעץ עמו. בעצה אחת הגענו למסקנה שאכן זהו 
באמת סכום יקר שאין לנו מהיכן להשיגו. 

חלפו עברו כמה שבועות ולכל משך התקופה הזאת ראיתי שהנכס 
המדובר עודנו עומד למכירה. התקשרתי שוב כדי לברר מהו מחירו 

דירה  עברתי  כן  לפני  מה  זמן 
במרסיי(.  ה-08  )הרובע  לאיזור 
זהו מקום שהרבה יהודים גרים 

בו.
ברחוב,  בדרכי  הימים,  באחד 
הבחנתי בשלט המכריז שהמקום 

צרכינו בהקמת  יהלום את  זה  למכירה. חשתי שמקום  עומד  הזה 
שמעתי  אודותיו.  לברר  כדי  התקשרתי  ותפילה,  תורה  מקום 
שאינם  ואחות  אח  של  בבעלותם  נמצאות  זה  נכס  על  שהזכויות 
יהודיים. שאלתי כמה הם דורשים על רכישת זכויות החכירה הללו. 
אירו.   400,000 על  עומדת  המקום  רכישת  שעלות  היתה  התשובה 
סכום זה נראה היה לי יקר מידי, אך התקשרתי לרבי רפאל פינטו 

והנה אמנם הסכום הנדרש עבורו היה 
היה  עדיין  אך  מבעבר,  במעט  נמוך 
גבוה ויקר ולא ידענו מהיכן להביא את 

הכסף.
פינטו שליט"א. הרב  דוד  רבי  ורבנו  כך למורנו  וסיפרתי על  פניתי 
האזין לדבריי בכובד ראש, בירר פרטים ושמע היטב במה המדובר 

ולבסוף בירך “שיהיו בשורות טובות".
זמן קצר חלף והנה, באורח פלא של ממש, בהתנהלות שאין לה כל 
הסבר על פי הטבע, הודיע לנו בעל המקום בהפתעה “אני נותן לכם 

את זכות החכירה במקום בחינם!". 
דלות המילים לתאר את הנס המופלא הזה שבו היתה לנו הזכות 
ליטול חלק. היה זה נס גלוי וברור שנעשה בזכות הצדיק הקדוש רבי 
חיים פינטו זיע"א שלכבודו ולזכרו הוקם ופועל בית הכנסת. אין לנו 
כל ספק בכך שבזכות ברכתו של רבי דוד שליט"א זכינו שגם בעיר 
מרסיי הוקם בית כנסת כה חשוב שמשמש כמרכז רוחני ומגדל אור 

לכל בני העיר כולה בעזרת ה'.
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ֲהָדְרָך לֹא ְיִכילּון ַמְלֲאֵכי רּום

ה ה ְוַכּמָ ּמָ ְוַעל ַאַחת ֲאִני ּכַ

ְלּתָ ֲחָסִדים ֱהִטיבֹוָת ְוִהְגּדַ

ָמה יל ְלהֹודֹות ּכֹל ְנׁשָ ְגּדִ ְלָך ּתַ

ית ַרֲעיֹוַני ֵראׁשִ ֵחר ֵאל ּבְ ֲאׁשַ

ָמה ַהֵלל ּכֹל ְנׁשָ מֹו ּתְ ר ִלׁשְ ֲאׁשֶ

ֶרְך ְוקֹוָמה ַפל ּבֶ ַפל רּוַח ׁשְ ׁשְ

ַחד ְוֵאיָמה רֹב ּפַ ְמָך ּבְ ֲאַקּדֶ

ֵעיַני ב ּבְ ְלָפֶניָך ֲאִני ֶנְחׁשָ

ֲאָדָמה ה ּבָ תֹוַלַעת ְקַטּנָ ּכְ

ר ֵאין ֵקץ ְלָגְדלֹו ְמלֹא עֹוָלם ֲאׁשֶ

ה ְלָך ּוַבּמָ ֲהָכמִֹני ְיַהּלֶ

ראש השנה

40

מי כעמך ישראל

שנה אחת בראש השנה לפני תקיעת שופר, עזב רבי זושא 
מאניפולי זיע"א, את היכל בית-מדרשו ויצא החוצה לרחובה 
של עיר, כשהוא בולש בעיניו אילך ואילך, תר ומחפש דבר 

מה. 
באותה שעה, היו מכונסים כל יהודי העיר למגדולם ועד קטנם 
נפש  שום  נראתה  לא  השוממים  וברחובות  הכנסת,  בבתי 
יהודית. אך רבי זושא אינו אומר נואש, ופוסע במרץ ובחפזה 
משולח  העם,  מדלת  מוזנח  בנער  שפגש  עד  לרחוב,  מרחוב 

לנפשו, כשהוא מסובב יחף ולבוש קרעים בין החצרות.
פנה רבי זושא אל הנער ושאלו:

גילך הנכרי,  “אמור נא לי את האמת: האם אינך מקנא בבן 
לו בעושר  המתגורר מעברה השני של שכונת היהודים, החי 
ונאים?!  טובים  בבגדים  ולבוש  נפשו  לשובע  אוכל  ובשלוה, 

כלום לא היית מעדיף להולד כמוהו להורים גויים?
“חס ושלום!" – זעק הנער כשכל גופו מרטיט – “יהי לו אשר 

לו, ואני את אמונתי אינני מוכן להחליף!"
מיד חזר רבי זושא לבית-המדרש, עלה על הבימה, נשא את 
כעמך  מי  עולם!  של  רבונו  לך,  “הא  וקרא:  השמימה  עיניו 
ישראל! הלא שמעת ביחד עמי, כיצד מקבל עליו הנער המסכן 
הלז את כל הצער והתלאות באהבה, אך את אמונתו אינו מוכן 

להחליף, ויהי מה!"
תקיעת-שופר  מצות  לקים  זושא  רבי  עבר  מכן,  לאחר  רק 

בהתלהבות יוקדת, עז ובתעצומות, כדרכו בקודש.

לא היה מי שיעכב

כי פעם אחת  זיע"א מסופר,  נפתלי מרופשיץ  על הרה"ק רבי 
תקע בראש השנה תקיעות בקול חלוש, כמעט שלא נשמעו – 

בקול דממה דקה.
לאחר התפילה פנה רבי נפתלי אל הרבנית ואמר לה: “שמעת 

היום את התקיעות שתקעתי? הם בקעו את כל הרקיעים"!
שיתקע  אחר  מאדם  בקשה  היא  כי  לו,  השיבה  הרבנית  אך 
בעבורה, מפני שהיא לא שמעה כלל את התקיעות. השיב לה 
הצדיק: התקיעות עלו לרצון, כיון שהמקטרג לא שם לבו להם, 
בחשבו שאינם כשרים על פי הדין, ולא היה מי שיעכב, ולכן עלו 

למעלה ללא משטין ומקטרג, והם היו טובים עד אין שיעור...

דקדוק במצות שופר
דיסקין  ליב  יהושע  רבי  הגאון  היה  אלול  חודש  בראש  כבר 
הבקיאים  שופר  בעלי  כמה  לביתו  מזמין  זצ"ל,  מבריסק 
אם  תקיעותיהם,  וטיב  קנקנם  על  ותוהה  התקיעות,  במלאכת 

הן עולות יפה יפה.
אלו שנבחרו היו בעלי תקיעה ששלטו על קול התקיעה להוציא 
בקול חלק ויציב ללא תנודות, ומלבד כל הפרטים ההלכתיים. 
כל תקיעה ומספר “הטורמיטין" והכוחות שלה, בנשימה אחת 

או בשתי נשימות.
ובאו בעלי התקיעות לבית הרב.  היום, שבו  גם לאחר סעודת 
הרב מבריסק אינו מסתפק בתקיעות ששמע בבית הכנסת, פן 
ואולי נפלטה תקיעה שברים או תרועה שלא בדקדוק המלא, 

ויושב ושומע קול שופר עד בוא השמש.
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ראיתי את המלאכים ונבהלתי

מרדכי  חיים  רבי  הגאון  ביקש  רום,  לשמי  בטרם הסתלקותו 
זצ"ל,  כלפון  רבי  מבנו  צובא,  ארם  רבני  ראש  זצוק"ל  לבטון 
שיהיה התוקע בראש השנה, ויתפלל מוסף כשליח ציבור. קם 
ולפתע  “תקיעות דמיושב" שלפני התפילה,  כלפון, תקע  רבי 
אביו  בכך  הבחין  בתפילה.  להמשיך  היה  יכול  ולא  החויר 
ועמד מיד בתפילה תחת בנו ותקע במהלכה את ה"תקיעות 

דמעומד".
לאחר התפילה שאל הרב את בנו: 

“מה עשית?! אלמלא המשכתי מיד בהתפילה – כמעט נשרף 
שהורדת  המלאכים  קדושת  מכוח  יושביו  על  הכנסת  בית 

בתקיעותיך!"
“אכן", נרעד רבי כלפון, “ראיתי את המלאכים ונבהלתי, ולא 

יכול הייתי להמשיך בתפילתי..."

הבנין הוא רעוע

בהגיע ימי התשובה – היה הצדיק הירושלמי רבי ששון מזרחי 
זצ"ל, מתעטף חיל ורעדה מפני יום הדין הקרב ובא, וכך הסביר 

לתלמידיו שומעי לקחו: 
לא רק על העברות צריכים אנחנו לעשות תשובה. גם כאשר 
אנחנו עושים מעשה טוב – לפעמים נכנסות בליבנו מחשבות 
להשיג  רוצים  שאנחנו  אחרת,  אישית  תועלת  או  כבוד,  של 

מקיום המצוה...
משל, למה הדבר דומה? 

לאדם הבונה בנין, והחסיר חלון, בצד השני – לא תמף את יסודות 
הבנין כראוי. הבנין שבנה הוא רעוע! על כן אנחנו צריכים לעשות 

את המצוות בלב זך וטהור, כדי שיהיו שלמות ולא חסרות.
ולבקש  להתפלל  בתפילה,  להשתדל  עלינו  זאת,  כל  ומלבד 

מהשי"ת שיסייע בידינו לעשות את כל מעשינו לשם שמים.

עד דכדוכה של נפש

כך מתאר רבי יהושע גרינואלד, את שהתחולל במחנה הנאצים 
“מעלק" שבאוסטריה. ראש השנה תש"ה:

של  קיומו  על  לי  נודע  המחנה.  בכל  נמצא  אחד  תפילה  סידור 
“סידור" זה ביד אחד האסירים, בצריף רחוק מאיתנו. הלכתי אליו 
בהחבא כשבידי פיסת ניר, שמצאתי על האדמה בדרכי לעבודה. 
של  עשרה"  “שמונה  תפילת  את  זה  מ"סידור"  לעצמי  העתקתי 
באחד  התפללנו  השנה  בראש  הכיפורים.  יום  ושל  השנה  ראש 
מסביב  המשמר  על  העומדים  הגרמנים,  ידיעת  ללא  הצריפים, 

למחנה.
אמרתי מתוך הכתב את תפילת “שמונה עשרה", וכל העם אשר 
בדמעות  אך  בלחש,  אחרי  התפללו  איש,  כאלפים  בצריף,  עמי 

שליש ומתוך לבבות שבורים, בגניחות וביללות... 
אך סימנו את תפילתנו בשלום, יצאנו בריצה לעבודת היום, ולא 
נגרעה עבודתנו הקשה ביום הקדוש הזה מבשאר הימים. הכאב 
והצער הגדול הגיעו עד דכדוכה של נפש, על שנפל בגורלנו המר 
בין כלבים  זה,  ימי הזכרון הקדושים במקום טמא  לבלות את 
ישראל  בני  מאחינו  מאות  אדם...  בצורת  טרף  וחיות  טמאים 

הרטיבו בדמעותיהם את כלי העבודה שבידיהם הרועדות.

הרב בנימין כהן   
הרב אריה מוסבי
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“ה' בעיר!" “המלך פה!"

של  רבה  שליט"א  אלוף  שמעון  רבי  הרה"ג  זכה  שנים  שבע  במשך 
הקהילה המצרית בניו יורק לשמש כשליח ציבור יחיד בבית הכנסת 
של מרן מאור ישראל רבי עובדיה יוסף זצוק"ל. שמענו כמה רשמים 

של חיזוק, מאלה החקוקים בליבו מאותם ימים מלאי הוד.
בראש השנה הרב היה תוקע בעצמו בשופר את התקיעות הראשונות 
יצחק היה תוקע את השאר, תקיעותיו היו חלקות,  ובנו הרה"ג רבי 
מעולם לא שמעתי אצלו ולו גם “פיספוס" אחד. עד היום אינני מבין 
זאת, זה ממש בגדר של “שכינה בתוך גרונו". הוא עומד ותוקע בשופרו 
הקטן והמיוחד מבלי לכסות את ראשו בטלית ובלי בכיות. הוא נראה 

פשוט כמי שעומד בשער העיר ומודיע כעת “ה' בעיר!" “המלך פה!"
תקיעתו נשמעת כהכרזה של ממש, אתה רואה עליו את התרוממות 

הרוח שבעבודה הזאת ומהר מאוד “נדבק ממנה" בעצמך.
זה מפליא לראות את ההבדל הזה אצלו בחדות הכה בולטת שבין 
עבודת יום הכיפורים והבכיות הנוראות שבו, מתוך אימה ויראה, לבין 

ראש השנה בו הכל נעשה מתוך שמחה מאופקת ורוממות הרוח. 
תפילות הימים הנוראים של מרן התקיימו במשך שלוש שנים ב"בית 
שהוא  מראה  לראות  זכיתי  הכיפורים  מלילות  באחד  המתיבתא", 

ממש בגדר של לא יאומן כי יסופר.
כל  את  ובירך  התפילה  בסיום  הוא  עמד  זצוק"ל  מרן  של  כדרכו 
המשיכו  המתפללים  כל  רבות",  לשנים  ב"תזכו  מהמתפללים  אחד 
הלאה לבתיהם עד שנשארנו כמעט אחרונים במקום לאחר שאחרון 
המתפללים עבר והתברך פנה הרב לצאת גם הוא. עזרת הנשים הייתה 
בקומה השנייה והנה הוא מבחין בנשים היורדות עדיין במדרגות כדי 

לצאת מן הבניין.
כבאבחת חרב וכהרף עיין פנה מרן לאחוריו, אל תוך בית הכנסת פתח 
את דלתו של אוצר הספרים, נטל את הגמרא הראשונה שנקרתה לידו 

והתיישב ללמוד.
שבריר שנייה ארך התהליך הזה, בשנייה בה הסתובב נראה היה מרן 

כמי שהכישו נחש כפשוטו בחדות בה סב על עקבו.
הוא ישב ולמד עמוד גמרא לערך, עד ששיער בעצמו שכולן אכן סיימו 

לרדת ולהתרחק, ורק אז ירד.
ביום המחר שהנשים  “אולי כדאי שנודיע  לו  פניתי אל מרן הצעתי 
גם  לצאת  יוכל  שהרב  כדי  לצאת  הגברים  כל  שיסיימו  עד  תמתנה 

הוא לפניהן?
לא  “לא,  בחדות  מיד  הגיב  למענו  מוצעים  שהדברים  שהרגיש  מרן 

צריך לעשות זאת!".
בשמירה  מרן  של  המופלגת  זהירותו  של  התמונה  מאז  נותרה  ולי 
על קדושת העיניים כמזכרת נצח העומדת כתמונה חיה למול עיני 
ומזכירה לי כי זוהי עבודה של ממש להפוך זאת למעין טבע שני כפי 

שניכר היה בהתנהגותו של מרן מאור ישראל זצוק"ל.

כשהזמן עובר

‘זכרון  שכונת  תשע"א,  תשובה  ימי  עשרת 
כמידי  נקבצים  המונים  ברק.  בבני  מאיר' 
לובלין  חכמי  ישיבת  של  בהיכלה  שנה 
דאתרא  המרא  של  שובה'  ‘שבת  לדרשת 
שמואל הלוי וואזנר בעל  הגאון הגדול רבי 
עשרות  של  כמסורת  זצוק"ל.  הלוי'  ‘שבט 
משמיע  ההלכתית  הדרשה  בסיום  בשנים, 
מעניני  חיזוק  דברי  זצוק"ל  הגדול  הגאון 
השעה, ודברים שיש צורך לגדור גדר בהם 

בשל פרצות הזמן. 
הנה  ההמונים?  בפני  הגאון  זעק  מה  על 

תמצית דבריו:
עול  קבלת   – שמע  קריאת  שמצות  “ידוע 
השיטות  רוב  פי  על  היא   – שמים  מלכות 
בהלכה מצות עשה מן התורה. אם עברו זמן 
קריאת שמע, ביטלו מצוות עשה מן התורה. 
ובעוונותינו הרבים, מתירים לעצמם אנשים 
אומרים  שבהם  מניינים  לקיים  לאפשר 
אחר   – הלכה  פי  על  שלא  שמע  קריאת 
שלוש או ארבע שעות. יהודי שמתפלל שם, 
בזמנה,  שמע  קריאת  לכן  קודם  קרא  ולא 
מבטל בכל יום מצות עשה מן התורה. נראה 
לכתחילה  תפילות  הקובעים  שאלה  לי, 
ומעניקים אפשרות לבטל קריאת שמע מן 
והאנשים  יתכן  כי  לומר  אני  חייב  התורה, 
הללו הינם מומרים לדבר אחד! אני מקוה 
את  להסיר  דעתם  את  יתנו  שהאנשים 
כי האנשים  החרפה מעיר הקדש בני ברק, 
הרבים  את  ומחטיאים  חוטאים  הם  הללו 
ליהודים  אפשרות  נותנים  שהם  משום 

לעבור על מצות עשה דאורייתא".
בשכונת  כרוז  יצא  לכן,  קודם  ספורים  ימים 
רמת אלחנן בבני ברק מהמרא דאתרא הגאון 
רבני  ועמו  שליט"א,  זילברשטיין  יצחק  רבי 
שלא  השכונה,  לתושבי  קריאה  ובו  השכונה, 
לקיים מניינים אחרי זמן קריאת שמע. ובפרט, 
זה  בזמן  שליט"א,  זילברשטיין  הגר"י  הוסיף 
כמבואר  ולהשמידנו.  לכלותינו  רבים  שקמו 
מול  עומדים  ק"ש  שבזכות  בסוטה,  בגמרא 
האויבים ושומר ישראל ישמור שארית ישראל 

האומרים שמע ישראל!

בנידוי!

הקורא  “גדול  נאמר:  י:  בברכות  בגמרא 
מהעוסק  יותר  בעונתה  שמע  קריאת 
בתורה". ולעומת זה במדרש )קהלת רבה א' 
ל"ז( נאמר: “הגיעה שעת קריאת שמע ולא 
קרא בעונתה עליו הכתוב אומר מעוות לא 

יוכל לתקון".
בזוהר הקדוש )פרשת בלק דף קפו.( מובא 
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עשרת ימי תשובה

מימי לא עברתי זמן 
קריאת שמע של המגן 
אברהם. בילדותי, 
פעם, כשהייתי בן 
תשע שנים איחרתי 
לקום, ובאותו יום 
בכיתי מאד כמו 
אחד שנרדם לפני 
ליל הסדר והתעורר 
למחרת היום, כשהוא 
מגלה שהפסיד את כל 
מצוות ליל החג.

ויראתם  טוב  שלומדים  בחורים 
קודמת לחכמתם, והם יסתכלו בשעון 
לראות אם כבר עבר שש שעות מאז 
צריך  שאכן  כפי  עוף,  מרק  שאכלו 
עוברים  יום  כל  כמעט  אבל  לנהוג. 
הם את זמן קריאת שמע דאורייתא, 
מצה  כאכילת  עשה  מצות  שהיא 

וכתקיעת שופר.
כי  ואמר,  זצ"ל  מרן  המשיך  זכורני, 
מימי לא עברתי זמן קריאת שמע של 
המגן אברהם. בילדותי, פעם, כשהייתי 
ובאותו  בן תשע שנים איחרתי לקום, 
יום בכיתי מאד כמו אחד שנרדם לפני 
היום,  למחרת  והתעורר  הסדר  ליל 
כשהוא מגלה שהפסיד את כל מצוות 

ליל החג.

חוצפה ועזות!

הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א מזכיר 
)“חוט שני" שבת ח"ב( את דברי המשנה 
נשחט  שהפסח  האומרת  בפסחים 
בשלש כתות, ובגמרא שם נאמר, שהכת 
השלישית נקראת כת עצלנית, ולמרות 
לשלש  שיתחלקו  הדין  הוא  שכך 
ולהיות  להזדרז  להם  היה  אבל  כתות, 

מהראשונים.
מקיימת  העצלנית  הכת  נתבונן,  הבה 
את מצות קרבן הפסח בזמנו, ועל כרחם 
הוצרכו להתחלק לשלש כתות. עם כל 
זאת, כיון שלא הזדרזו, נקראים עצלנים. 
שזמנה  שמע,  קריאת  במצות  שכן  כל 
שקובעים  ואלה  כותיקין,  לכתחילה 
לעצמם לקרוא קריאת שמע בזמן שיש 
מחלוקת אם הוא יוצא בדיעבד יש בזה 
ומי שקובע  וחוצפה כלפי שמיא,  עזות 
נקרא  אינו  בודאי  כך  לכתחילה  עצמו 

מדקדק במצוות! 

זצ"ל:  צדקה  יהודה  רבי  הגאון  כותב 
קריאת  זמני  על  דעות  כמה  יש  אמנם 
אליבא  עושה  המדקדק  אבל  שמע, 
כמה  מודים  הכל  כי  עלמא,  דכולי 
שמקדים עדיף טפי. הקונה אתרוג, כמה 
ומחפש  מהודר,  לו  שיהיה  בעד  משלם 
חיפוש אחר חיפוש ונוסע למרחקים כדי 
שיהיה מהודר, ולמה בקריאת שמע הוא 
עלמא.  דכולי  אליבא  לעשות  חש  לא 
הכנסיות  בתי  אשרי  תשובה.  אין  לזה 
שלא  בשבת  עצמן  על  המדקדקות 
להתחיל מאוחר, כדי שכל הקהל יזכה 

לקרוא קריאת שמע בזמן בברכותיה.

בכיתי בכי רב...

ראש  מרן  אמר  משיחותיו,  באחת 
יש  זצ"ל:  שך  הגראמ"מ  הישיבה 

יהודה שהלכו  ורב  מעשה על רב יצחק 
בדרך, והגיעו לכפר סכנין שהיה שם רב 
אשתו  אצל  והתאכסנו  סבא,  המנונא 
מתלמודו  חזר  הבן  קטן.  בן  לה  שהיה 
אנשי  לאלו  תתקרב  אמו,  לו  ואמרה 
מעלה שיברכו אותך. הוא התקרב, ומיד 
חזר לאחוריו ואמר לאמו, אני לא רוצה 
להתקרב אליהם כי היום הם לא קראו 
קריאת שמע, וכך למדו אותי, כי מי שלא 
בנידוי  הוא  בזמנה  שמע  קריאת  קורא 
כל אותו היום! החכמים שמעו את דבריו 
קרה  זה  אבל  הדבר,  נכון  שאכן  ואמרו 
מן  פטורים  והיו  במצוה  שעסקו  משום 
שהם  ידע  מהיכן  אותו  ושאלו  המצוה. 
ואמר  בזמנה,  שמע  קריאת  קראו  לא 

הילד שהוא הריח את ריח מלבושם.
שהיה  זצ"ל  מסופר  הסטייפלר  על 
המדרש  בבית  בקביעות  מתפלל 
וכמה  בבקר,  שבע  של  במנין  ‘לדרמן' 
פעמים הסתכל על שעון הקיר לראות 
אם אין חשש שיאחרו את זמן קריאת 
אחת  ופעם  אברהם.  המגן  לפי  שמע 
הוא פנה ואמר לשליח ציבור, כי לאחר 
ואי  דאורייתא  ספיקא  זה  הזמן  את 
אולי  כי  האחרון  לרגע  לחכות  אפשר 
צריך  ולכן  כך  כל  מדויק  אינו  השעון 

להקדים.

מה שונה מאתרוג?

זצ"ל  זלמן אויערבאך  שלמה  רבי  הגאון 
שמע  קריאת  לקרוא  מאד  מזרז  היה 
בזמן ה'מגן אברהם'. והיה אומר, כי אם 
לדעת  שפסול  אתרוג  לך  מציעים  היו 
ה'מגן אברהם' לא היית קונה, ולמה אינך 
קריאת  של  עשה  במצות  לכך  חושש 

שמע?! )הליכות שלמה תפילה ע' צ"א(.
שמע,  קריאת  מצות  לספר  בהסכמתו 
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סוכות

סגולת האתרוג

עובדיה  חיבה מיוחדת היתה לו למרן הגאון רבינו 
שהזמן  ובמצוות  כולן,  המצוות  בעשיית  זצ"ל  יוסף 

גרמן, בפרט.
בהגיע חג הסוכות התרפק באהבה על מצות ישיבה בסוכה 
כמי  המינים  ארבעת  נטילת  מצות  את  לקיים  ממתין  והיה 

שמצפה וממתין למצוה זו שנה תמימה.
סיפר בנו רבי משה יוסף שליט"א; בשנה האחרונה לחייו עלי 
זה  היה  החולים,  בבית  דוי  ערש  על  מוטל  כשהיה  אדמות, 

הסוכות.  חג  של  בעיצומו 
ממנו  אבדה  החג  במהלך 
אליו  וכששבה  הכרתו, 
הכרתו, היה זה ביום אסרו 
חג, אבא התעורר ורמז לנו 
מצות  לקיים  חפץ  שהוא 
המינים.  ארבע  נטילת 
הוא  שהיום  לו  הסברנו 
לנו  רמז  ומיד  חג,  אסרו 

שנעטר אותו בתפילין.
שהיה  האתרוגים  את 
מנענע בהם בימי החג, היה 
עמוקה  בהתבוננות  בודק 
שיהיו  מיוחדת,  ובסבלנות 
יפים  רבב,  מכל  נקיים 
ומהודרים לקיים בהם את 
מצות התורה. בבחינת ‘'זה 

אלי ואנוהו".
שמרן  אתרוגים  באותם 
היתה  עליהן,  בירך  זצ"ל 
מפורסמת;  סגולה  טמונה 
זכו  שלא  עקרות  נשים 
מקבלות  היו  בטן,  לפרי 
ולאחר  אתרוגים,  מרקחת 
שהיו מברכות על המרקחת 

– היו נפקדות בפרי בטן.

התורה ותומכיה

אמר האדמו"ר בעל האמרי אמת מגור זצוק"ל:
צריך  הוא  כן  על  חכמים,  לתלמידי  מרמז  שבסוכה  הסכך 
כי  הארץ,  מן  ושגידולו  טומאה  מקבל  שאינו  מדבר  להיות 

תלמיד חכם צריך להיות נקי לגמרי מכל דבר שאינו טהור.
אינם  הם  אם  שאף  התורה  לתומכי  רמז  הם  הדפנות,  אבל 
נקיים לגמרי אלא הם בבחינת ‘דבר המקבל טומאה' – גם 

כן יש להם תקנה להיות חלק בלתי נפרד מהסוכה.

לשמוח בראיית המינים

סיפר רבי משה בולבין, שאירע פעם שבכל גרודנא לא היה ד' 
מינים, רק אצלו. 

כמובן שתיכף בבוקר היה מביאם אל הגאון רבי שמעון שקאפ 
זצ"ל שיטלם ראשון ואחר כך כל בני העיר. וסיפר שהג"ר שמעון 
ביקשו כשסיימו ליטול אם יכול להשאירו על שולחנו בשעות 

היום, שכן כשהוא רואה אותם זה עושה לו שמחת יום טוב.

והיה מנשק האתרוג

שלמה סיפר הגאון רבי שמואל  רבי  רבו,  על  שינאוויר 
מלענטשנא  לייב  זצ"ל: יהודה 
ד'  מצות  קיים  נפשו כאשר  כלתה  כמעט  מינים 
מנשק  והיה  בעת להמצוה,  פעם  בכל  האתרוג 

אמירת ההלל.

והיה מנשק
הדפנות

לייב  חיים  רבי  הגאון  על 
סיפר  זצ"ל,  מסטאוויסק 

הגאון רבי יצחק מלצאן
אמונים  איש  לי  “סיפר 
בסוכתו,  נתארח  אשר 
שראהו קם ממיטתו כמה 
היה  סבור  כאשר  פעמים, 
שהאורח ישן, והיה מנשק 
דפנות סוכתו בהתלהבות 

וחשק מופלא וכמעט לא זז מסוכתו רגע בימי החג".

זהו נוי סוכה

הגאון רבי אלחנן היילפרין זצוק"ל מספר, שסבו הגה"ק רבי 
שמואל ענגל זצ"ל, היה רגיל לספר שכ"ק האדמו"ר ה"דברי 
ונכדיו  החג  בערב  לסוכה  פעם  נכנס  מצאנז,  זיע"א  חיים" 
הראו לו את הנוי סוכה ואת הקישוטים שעשו, ורצה לחנכם 
סוכה  מסכת  הוא  סוכה  נוי  סוכה?  נוי  “הזהו  להם:  ואמר 

שלומדים בסוכה!"
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שמחת תורה ישועות מקיפות

מפרימשלאן  מאיר  רבי  הצדיק  לומר  היה  נוהג   - ההקפות  “בזמן 
זצ"ל - אפשר לקרוע גזר-דינו של אדם". כך התבטא הצדיק  על 

כוחם הגדול של ההקפות סביב הספרי תורה ביום שמחת תורה.
עמהם  להקיף  וגם  להיכל  מחוץ  הספרים  להוציא  שנהגו  המנהג 
חיים  רבי  - מציין  יו"ט  ובערבית, במוצאי  ומנחה  התיבה כשחרית 
ויטאל ב"שער הכוונות" – “הוא מנהג אמיתי. וכבר נזכר בספר הזוהר 
וגו', וראיתי למורי ז"ל )הוא האר"י ז"ל( נזהר מאד בדבר זה, להקיף 
אחר הס"ת, לפניו או לאחריו, ולרקד ולשורר לפניו בכל יכלתו. והיה 
מקפיד מאד לעשות אז ז' הקפות שלמות, זולת ההקפות שלימות 

של יום שמחת תורה".
בהמשך דבריו מספר רבי חיים ויטאל זיע"א, כי מנהג ההקפות היה 
חביב מאד בעיני האריז"ל, “שהיה הולך לפני הס"ת, מרקד ומרנן 
ומסבב עמהם, בשמחה גדולה בכל יכלתו". ולא זו בלבד אלא שהיה 

כדי  כנסת  לבית  כנסת  מבית  הולך 
הזאת.  המצוה  את  לקיים 

עליו  העידו  בכדי  ולא 
הגדולה  שהמעלה 

בזכות  היה  שהשיג, 
“שמחה  עוז  בכל  משמח  שהיה 

של מצוה". 
רבי  דברי  את  מזכיר  החיד"א 
חיים ויטאל בספרו “לדוד אמת", 
הכוונות  “בספר  כותב:  הוא  וכה 
בשחרית  הקפות  לעשות  כתוב 
יו"ט.  ובליל מוצאי  יו"ט  ובמנחה 
המקובל  החסיד  להרב  ראיתי 
זלה"ה,  שרעבי  מהר"ש  המופלא 
הוא הרש"ש, שהיה מקיף הס"ת 
שמחת  ערבית  אחר  שלו  בקהל 
ובמנחה  מוסף,  וקודם  תורה, 
ובליל מוצאי יום טוב. והיה אומר 

שיש רזין עילאין בזה". 
הגר"א  על  גם  סיפרו  כן  כמו 
לפני  הולך  שהיה  זצ"ל,  מוילנא 
ספר התורה שמח מאוד ברוב עוז 
פניו  תאיר  אדם  וחכמת  וחדוה. 
כלפיד אש בוערת, ומספק כף אל 

כף, ומפזז ומכרכר בכל עוז.
הרב בעל “יסוד ושורש העבודה" 
קבע, כי כל מי שזהיר ביום זה, 
התורה  תמוש  שלא  לו  מובטח 

מזרעו. בקרב חסידי רוז'ין וסדיגורא, מקובל בידם הדבר, כי בשעת 
מקיפים  הכבוד,  כסא  לפני  עד  ספרי-התורה  כל  עולים  ההקפות 

אותו ומלמדים זכות על עם ישראל.

בראש המקיפין

בעל  קאפח,  יחיא  ר'  ההקפות.  סביב  השתרשו  רבים  מנהגים 
לעשרים  ההקפות  מספר  מגיע  בתימן  כי  מציין  תימן",  “הליכות 
לבית  בראשונה  התינוקות  את  מכניסים  הריקודים  בזמן  ומעלה. 

הכנסת, כשהם בני ששה חדשים ומעלה.
בדרך כלל המנהג היה שמוציאים את כל ספרי התורה, ובימי החול 
משאירין נר דולק בהיכל, אולם יש בתי כנסת שמוציאים רק ח"י 

ספרי תורה או כ"ו כמנין שם הוי"ה. 
החיד"א המפרט בספרו “עבודת הקדש" את סדר 

ההקפות, מציין מנהג מיוחד: “תחילה וראש יניחו ס"ת 
בתיבה ויהיה אצלו ירא שמים, וידו אוחזת בס"ת כל זמן 

ההקפות. כי כן קבלתי מהמקובל המופלא מהר"ש שרעבי זלה"ה 
הראשונות  בהקפות  כיבדו  כלל  בדרך  זה".  על  מקפיד  שהיה 
בהקפות  המתפללים  שאר  ואת  הקהל,  חשובי  ואת  הרב  את 

המאוחרות יותר.
התורה  ספרי  את  מנשקין  היו  במקיפין.  נוהגין  היו  גדול  כבוד 
היה משתתף  וכל הקהל  הבימה,  בידי המסבבין סביב  הנישאים 
בשמחת התורה. כדי לשתף את הצעירים בשמחה, התירו לנערים 
בשעת  תורה  ספרי  לשאת  מזה,  למטה  ואף  ומעלה,  י"ג  מבני 
ההקפות, בהשגחת הוריהם. אולם 
בכמה מקומות לא התירו לשאת 
הכתובים  נביאים  ספרי  אלא 
“עץ  גלילי  על  וכרוכים  קלף  על 
משתתפים  היו  ובהם  חיים", 

בהקפות לכבוד התורה.
בקהילות המזרח נהגו לזרוק על 
המקיפין ממתקים ועוגות. אולם 
רבי חיים פלאג'י רבה של קהילת 
את  ביטל  המעטירה,  איזמיר 
המנהג באמרו “שמא חס ושלום 
עינו".  ויסמא את  חברו  בעין  יתן 
מביא  הקריאה"  “שלחן  בספר 
ש"אחד  בוילנא  שנהגו  מנהג 
כבוד  בגד  לובש  הקהל  מחשובי 
שהיו לובשים מזמן קדום וכובע 
תפארת בראשו, והוא עובר בראש 

המקיפים".

רמז וסימן לעתיד
על  מספר  פלאג'י  רבי חיים 
את  לדחות  שנהגו  קהילות 
 - תורה  שמחת  מיום  ההקפות 
לשבת בראשית וזאת בכדי למנוע 
מספר  הוא  וכך  בקהל.  מחלוקת 
בתי  “יש  חי":  לכל  “מועד  בספרו 
שבאים  משום  תורה,  שמחת  בליל  הקפות  עושים  שאינן  כנסיות 
להתקוטט על הספרים. ולכן עושים ההקפות בשבת בראשית, וכן 
יב"צ, שעושין הקפות בשבת בראשית מזה  מנהג ק"ק פורטוגאל 

זמן רב, ועתה מקרוב עשו כמו כן בשאר בתי כנסיות".
דחיית  זה של  מנהג  עם  אינו מסכים  עצמו  פלאג'י  הרב  כי  אפס 
ההקפות, והוא מציע שיקיפו רק בס"ת אחד, והמקיף יהא הגזבר או 
אחד החתנים. או שימכרו את ההקפות, וכל המרבה לנדב יזכה בהן.

בין המנהגים שרוח חכמים לא היתה נוחה מהם, יש להזכיר גם 
את המנהג המובא על ידי ר' אברהם חי אדאטי, בספרו “ויקרא 
אברהם" )דף ט"ז ע"א(, בין המנהגים שאין להם יסוד ויש לבטלם: 

שלשת  דרך  טריפולי  מהעיר  רחוק  שהוא  מסלאתה  “בכפר 
ימים, תוקעים בשופר על כל הקפה ביום שמחת תורה".
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פעילות מוסדות

אורות חיים ומשה
אשדוד 
לילדי הדרום במבצע

 צוק איתן
קיץ תשע"ד
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צדיקי משפחת צרפתי זצוק"ל

הצדקת לאלה סוליקה ז"ל

בית העלמין בפאס

רבי שמואל אלבאז זצוק"ל

רבי יהודה בן עטר זצוק"ל

עטרת ראשנו רבי דוד אבוחצירה זצוק"ל

רבי וידאל הצרפתי זצוק"ל

רבי יצחק אבוחצירה זצוק"ל

עטרת ראשנו רבי דוד אבוחצירה זצוק"ל
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באהלי צדיקים

51

 הילולת
 רבי משה 

אהרן פינטו 
 זיע"א

בתפילה 
בקבר רבי יחיא 
חרפי זצוק"ל 
ורעיתו מרת 

ממח חרפי
ז"ל



באהלי צדיקים

 הילולת
  רבי חיים 

 פינטו זיע"א
במרוקו
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באהלי צדיקים

ביקור 
מו"ר שליט"א 

בקהילת 
חברת פינטו 

ארגנטינה

חנוכת 
בית ספר 

יהודי חדש 
בקורדובה - 

ארגנטינה
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חלוקת 
ספרי

 "פחד דוד" 
בישיבת

 "אור תורה"

סיום 
מסכת כתובות 

כולל ערב 
"פניני דוד" 

ירושלים

באהלי צדיקים

חלוקת
 קמחא דפסחא 
"אורות חיים 

ומשה" 
אשדוד
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ביקור 
מו"ר שליט"א 

אצל הרה"ג רבי חיים 
קניבסקי שליט"א
 ואצל הגראי"ל 

 שטינמן 
שליט"א

באהלי צדיקים

בין 
הזמנים 

"אורות חיים 
ומשה"
אשדוד



זה השער לה' 
צדיקים יבואו בו

"והבית בהבנותו אבן שלמה" 
מוסדות "מקדש לדוד"

הדמית הבנין אשר יבנה אי"ה במע"ר אשדוד 


