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בראשות ובנשיאות כ"ק מורנו ורבנו האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו שליט"א

בן הצדיק המלוב"ן רבי משה אהרן פינטו זצ"ל ונכד הצדיק הקדוש המלוב"ן רבי חיים פינטו זיע"א

פרשת נצבים
יסוד חשוב צריך לידע כל אדם שרוצה
באמת לחזור בתשובה ,ולהחדיר
זאת ללבו .על הפסוק (ישעיה נה ,ו)
''דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו
קרוב'' ,דרשו חז“ל (ראש השנה
יח ,א) כי הכוונה היא לעשרת ימי
תשובה ,אז האדם חוזר בתשובה
והקב“ה קרוב אליו .וידועים בזה דברי
חז“ל כי בינוניים לא נחתמים מיד
בראש השנה (כמו צדיקים שנכתבים
ונחתמים לאלתר לחיים ,ולהבדיל
רשעים שנחתמים לאלתר למיתה) ,אלא
הם תלויים ועומדים כל עשרת ימי תשובה,
ורק אם הם חזרו בתשובה אזי הם נחתמים
לאלתר לחיים טובים ולשלום.
והקשה על כך מרן הגאון הראשון לציון רבי עובדיה יוסף זיע“א
('מאור ישראל' ,דרושים עמ' מ“ח) ,הרי כאשר אותם בינוניים
עושים מצוות בעשרת ימי תשובה ,והם מוסיפים לכף הזכויות
שלהם עוד מצוות ,הם כבר נקראים בגדר צדיקים ,שהרי
הזכויות כבר מרובות מהחובות ,ואם כן לשם מה הם צריכים גם
לעשות תשובה ,והרי די במה שהם מקיימים עוד מצוות ,ואז
הם צדיקים ,וצדיקים נחתמים לאלתר לחיים טובים ולשלום.
ותירץ את הדבר ,על פי מה שכתב הרה“ק מרן החידושי
הרי“ם זיע“א על הפסוק (בראשית יח ,כא) ''ארדה נא ואראה
הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה'' .כי כאשר הקב“ה מתקרב
לבני אדם ,אזי מתווספת קדושה בארץ ,ואז ממילא גם
בני האדם מצידם מתקרבים ביותר אל השי“ת ומתעוררים
בתשובה .אבל אם הם לא יעשו תשובה גם לאחר התקרבות
כזאת ,אזי ראויים הם ח“ו לכליה וכו'.
ואם כן הכא נמי כן הוא .אמנם כל אדם קרוב אל השי“ת
בעשרת ימי תשובה .אבל אם הוא רק יסמוך על המצוות
שהוא עושה ויחשוב כי בכך הוא כבר צדיק ,אבל לא יתקרב
עוד יותר אל השי“ת על ידי החזרה בתשובה ,אזי המצוות
שלו לא חשובות כלל ,ועצם הדבר שהוא לא חזר בתשובה
בלב שלם ולא התחרט על עוונותיו ,זה עצמו מטה את הכף
לחובה ,והמצוות לא מסייעות לו .ולכן ,לא די לו לאדם בכך
שבעשרת ימי תשובה הוא מרבה זכויות ,אלא הוא צריך גם
לחזור בתשובה שלימה מעומקא דליבא ,ואז הוא זוכה ונחתם
לאלתר לחיים טובים.
וצריך כל אדם לידע כי התשובה אינה מיועדת בדוקא לאנשים
פשוטים ,אלא גם אנשים צדיקים צריכים לשוב בתשובה לפני
השי“ת .שהרי התורה לא מחלקת בין אנשים גדולים וחכמים
לבין אנשים פשוטים ורגילים .מה גם ששלמה המלך ע“ה אומר
בספרו (קהלת ז ,כ) 'כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב
ולא יחטא' ,ואמרו על כך חז“ל (סנהדרין מו ,ב) מכאן שאפילו
צדיקים צריכים כפרה.
ועד היכן התשובה שייכת גם לאנשים גדולים וצדיקים ,נביא
סימוכין לכך ממנהגו ומעשהו של מרן הגאון הראשון לציון
רבי עובדיה יוסף זיע“א (והובא בספר 'משוש תבל' ויקרא עמ'
יג) .בכל שנה בערב יום הכיפורים ,כאשר רבי עובדיה יוסף היה

אומר את הוידוי הגדול לרבינו
ניסים ז“ל ,הוא היה מתייפח בבכי,
וכאשר היה מגיע למילים “ביטלנו
תורתך“ ,אזי הוא היה ממש פורץ
בבכי נורא ,ומתייפח בדמעות
השורש לכל
שליש.
ימות השנה
פעם שאל אותו אחד מתלמידיו;
נמצא ביום
ילמדנו רבינו ,אמנם אנחנו ,המוני
הראשון של
ופשוטי העם צריכים לבכות מאוד
השנה
על עוון ביטול תורה שמצוי לרוב
אצלנו .אבל מדוע ,דווקא כבוד מרן
שעמל ומתייגע ללא הפסק כל ימיו
בתורה ,דווקא הוא אשר בוכה ומתייפח
ביותר על עוון ביטול תורה .האמנם?!
נענה רבי עובדיה יוסף והשיב לשואל ברוב ענוותנותו“ :הלוא
כבר אמרו חז“ל (מסכת כלה רבתי ,פרק ו' הלכה ד') כי גדול
הדור נתפס בעוון הדור .ואם כן ,מי יודע כמה עוונות יש לי.
כמה עוון ביטול תורה יש באמתחתי בגלל הדור ,כי כבד המשא
ממני ,ולכן אני בוכה על עוון ביטול תורה“ .ללמדנו מכאן ,כי
התשובה שייכת לכל אדם באשר הוא ,צדיקים ופשוטים
כאחד ,לא רק להרבות בזכויות ומצוות ,אלא פשוט גם לחזור
בתשובה אמיתית לפני הקב“ה.
ובהגיענו עד הלום ,נוסיף ונבאר ,כי כח התשובה והתפילה של
ראש השנה אינו שייך רק לראש השנה בלבד ,אלא כאמור
הכח העצום הזה משפיע לכל השנה .שכן ,כאשר אדם חוזר
בתשובה והוא נחתם לאלתר לחיים טובים ,הרי שזה פשוט
וברור ,כי הכוונה שהיא שהוא נחתם לכל השנה כולה לחיים
טובים ולשלום.
וכך אירע אצלי .פעם שאלו אותי תלמידים לאחר ראש השנה
כיצד היה ראש השנה ,ומה היו ההרגשות שלי .השבתי להם
כי אצלי ראש השנה לא נגמר עדיין עד יום כיפור של השנה
הבאה .ואמרתי להם בביאור הדברים ,כי כאשר אנו מאחלים
ברכת 'שנה טובה' האחד לרעהו ,הרי שמדגישים את המילה
שנה טובה .כלומר ,כל יום ויום מכל ימות השנה יש לו קשר
לראש השנה ,כי הרי כל האיחולים שמאחלים האחד לשני
לקראת השנה החדשה הם לכל השנה כולה.
ואם כן שורש של כל יום ויום מכל ימות השנה נמצא ביום
הראשון של השנה ,בראש השנה .ולכן ראש השנה על בקשותיו
ועל תפילותיו ועל עשיית התשובה שבו לא מסתיים רק בימי
ראש השנה אלא הוא ממשיך הלאה ,והכוח שלו משפיע לכל
ימות השנה .ואת זה צריך האדם לבקש ,שתהיה לו שנה טובה,
לכל ימות השנה כולה.
ואם באמת האדם ינהג כן בכל לב ונפש ,אזי באמת האיחולים
והתפילות של כל אדם לרעהו יעשו שרשים וחיבורים מיום
ראש השנה לשאר כל ימות השנה .כי הרי כבר אמרו חז“ל
(מכות י ,ב) בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו .ואם
האדם ירצה לילך בדרך טובה ,אזי גם מן השמים יוליכו אותו
בדרך טובה במשך כל ימות השנה.
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ירושלים תל אביב חיפה באר שבע

הדלקת 6:19 6:07 6:14 5:59
נרות
מוצאי 7:11 7:11 7:11 7:10
שבת
רבנו 7:50 7:48 7:47 7:50
תם

כח .רבי חיים יהודה אוירבאך
ראש ישיבת שער השמים
כח .רבי יצחק עקריש
מח“ס 'קרית ארבע'
כט .רבי שלמה אמרליו
כט .רבי מנשה קליין
בעל 'משנה הלכות'
א .רבי מאיר לייבוש ,המלבי“ם
א .רבי אמנון ממגנצא
בעל 'ונתנה תוקף'
ב .רבי סלמאן אליהו
מח“ס 'כרם שלמה'
ב .רבי שמעון הורביץ
מח“ס 'קול מבשר'
ג .רבי אפרים הכהן
ג .רבי ישראל ליפשיץ
מח“ס 'תפארת ישראל' על המשניות
ד .רבי ישראל יעקב בורלא
מח“ס 'מקור ישראל'
ד .רבי צבי הירש אשכנזי
מח“ס 'כוס הישועות'
ה .רבי נפתלי כ“ץ מלובלין
ה .רבי ברוך שלום אשלג
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פרפראות לפרשה

שביבי אמונה ובטחון
מפקנסו של מו"ר הגה"צ
רבי דוד חנניה פינטו שליט"א

משולחנם של חכמי התורה

והיכן הסערה בטבריה לא פגעה?

טוב לי תורת פיך
אסון טבע ,לא פחות .כך מכנים בטבריה את השלכות הרוח המזרחית החזקה בשילוב
באחת מהכנסות ספר התורה הרבות בהן זכיתי

מפלס המים הגבוה ,שהביאו לנזק ענק לאורך חופי העיר ,בתוך שעות ספורות .הגלים

להשתתף ,התרגשתי לראות שכל הנעשה

האדירים שנגרמו בשל הרוח העזה התנפצו על הטיילת ועל רצועת החוף המערבי של

סביב הכנסת ספר התורה לבית המדרש היה

הכנרת ,וגרמו לנזקים אדירים .מרצפות נעקרו ,נפערו בורות ,כסאות ושולחנות עפו

בהידור רב.

וחלונות זכוכית התנפצו .נזקי הסופה פגעו בחופי הכינרת ועצים רבים נפלו על כבישים

בכל קהילות הקודש זוכים יהודים בסייעתא

באזורים מסביב .ההערכה הראשונית היא כי מדובר בנזק של עשרות מיליוני שקלים.

דשמיא להכניס מידי תקופה ספר תורה להיכל.

בגיליון 'ווי העמודים' היוצא על ידי כולל 'בית דוד' בחולון ,בראשותו של מרן הגר“י

הכנסת ספר התורה מלווה בנגינה ובריקודים
אנשים נשים וטף ,ובמקומות רבים מלווה את
הספר גם תהלוכת לפידים לכבודה של תורה.
גם הכנסת תורה זו נערכה בכבוד וביקר כיאה
לתורה הקדושה מחמד עינינו ומשוש לבנו.
הקופסא שבתוכה היה נתון ספר התורה הייתה
עשויה מכסף טהור ונראתה מרשימה ומפוארת,
וגם האולם שבו נערכה סעודת המצווה לכבודה
של התורה היה אחד מן האולמות המהודרים
ביותר שהכרתי בצרפת.
שמחתי לראות את חיבובה הגדול של התורה
ואת כיבודה ,ושיבחתי את היהודי שהתעסק
במצווה זו ותרם מכספו הון רב עבור התורה.
במעשיו הוא גרם לקידוש ה' ,וקיים ברבים את
מאמר הפסוק “טוב לי תורת פיך מאלפי זהב
וכסף“ (תהילים קיט ,עב).
בהשקעתו הגדולה בספר התורה הוא הראה

זילברשטיין ,הובא שהמים לא התחשבו לא במסעדות יוקרה ,לא במרצפות כבדות
ויקרות ,לא בריהוט יוקרתי על החוף .הכל נהרס ,כשהגלים שוברים את כל הנקרה
בדרכם.
כך סיפר אחד מעדי הראייה את מה שארע באמצע חודש אייר השנה .ב“לילה הרגשנו
את הרוח נושבת מכיוון מזרח בצורה חזקה .אני אישית הגעתי לחוף ,ניסינו להציל כל
מה שאפשר .בתוך  40-30דקות הרוח התפתחה לממדים שאי אפשר אפילו לתאר את
זה ,רק מי שנמצא פה יכול לדעת .רואים גלי ענק נשברים מגובה של ארבעה וחמישה
מטרים .אף אחד לא יכל באמת להיערך לזה ,זה שני גורמים מאוד קיצוניים  -גם הרוח
החזקה שהייתה וגם גובה המפלס שהוא גבוה כבר במשך כמה שנים“.
ולמרות זאת ,היה רק מקום אחד ,סמוך מאוד לחוף ,שלא נפגע כלל.
nמדובר היה באולם המשמש כמסעדה והממוקם במקביל לקברו של רבי מאיר בעל
הנס ,שנשאר שלם לגמרי ,ממש לגמרי ,ללא שום נזק .מלבד שתי שמשיות שעמדו
בחצר ונפלו ,רק נפלו ,הכל נשאר שלם .אפילו הכיסאות שהיו סמוך לחוף נותרו על
מקומם ,בעוד כל מה שהיה מסביב למסעדה זו נהרס עד היסוד .מה הוא הסוד של
המסעדה הזו ,שנשארה שלימה? נדמה שאי אפשר להישאר אדישים ,כששומעים את
התשובה .והדברים ברורים כשמש.

לכולם שכשם שבצרכים הגשמיים הוא משקיע

ובכן ,עד לפני כמה שנים שימש המקום לאתר פריצות גדול שעבירות רבות נעשו בו.

ממון רב ,כך ואף יותר מכך – הוא משקיע בצרכי

האולם עבר בעלות לידי מר גבאי ,שקיבל על עצמו לשמור שבת ולסגור את האתר

שמים ,בתורה הקדושה .בעניינים אלו אין

לחלוטין ביום המנוחה .הוא גם קיבל על עצמו שהאתר ינוהל על טהרת הקודש ,ולא

הוא חס על ממונו כלל ,אלא משקיע את

ישמש עוד כמקום פריצות .והנה ,הוא שמר על הקדושה ועל השבת ,והשי“ת שמר עליו

הטוב והמשובח ביותר כדי להרבות

שלא יינזק .ממש פלאי פלאים.

בכבוד שמים.

הליכות והלכות בין אדם לחברו
קימה כשהוא נשען

הפטרת השבוע“ :שוש אשיש בה'“ (ישעיה סא)
הקשר לשבת :הפטרה זו היא ההפטרה השביעית
והאחרונה משבע שבתות של נחמה שמפטירין החל
מהשבת שלאחר תשעה באב.

הקם מפני תלמיד חכם ,יש מהפוסקים האומרים שעליו לעמוד מלא קומתו מבלי
להישען על דבר אחר.
אכן למעשה יש מהפוסקים המתירים להישען ,ובודאי שלאדם זקן או חלוש יש
להם לסמוך על המתירים ורשאים הם להישען בשעת הקימה.

הקידוש בליל שבת
א .ימלא את הכוס ביין על גדותיו עד שתראה כמו קשת למעלה ,וזוכה בזה לנחלה
בלי ְמ ָצ ִרים [בלי גבול].
ב .טוב למזוג את היין בשלוש טיפות מים סמוך לקידוש[ .על פי הסוד ,שהיין רומז
לדינים והמים לרחמים ,ובנתינת המים ביין ,הוא ממתק את הדינים].
אחר שאף הוא יתנּה לו בשתי ידיו.
ג .יקבל המקדש את הכוס בשתי ידיו מאדם ֵ
ובקידוש יאחז את הכוס ביד ימין ללא סיוע מיד שמאל ,ויגביהה טפח [ 8ס''מ]
מעל השולחן ,כדי שיהיה נראה למסובים ויסתכלו בו ,אלא אם כן הוא תשוש או
זקן וחושש שתיפול הכוס מידו.
ד .קודם ברכת הגפן ,אומר המקדש'' :סברי מרנן'' ,ויענו השומעים'' :לחיים'' .ובזה
גם יעוררו דעתם לכוון לצאת ידי חובה .ואמרו בתלמוד (שבת סז ,ב) :מעשה ברבי
עקיבא שעשה משתה לבנו ,ועל כל כוס וכוס שהביא לחכמים ,אמר'' :חיים ויין
לפיהם של החכמים ותלמידיהם'' .והיינו ,כדרך שאנו מברכים ''לחיים'' בשתיית
היין.
ה .היוצאים ידי חובה מהמקדש ,לא יענו אחר אמירת שם ה' ''ברוך הוא וברוך
שמו'' ,כי יש בזה הפסק .ומי שטעה וענה ,אינו חוזר לקדש.
ו .יכול אדם לקדש לחברו שאינו יודע לקדש ,ויחזור שוב לקדש לבני ביתו[ .וכן
שכנה יכולה לקדש לחברתה שלא יודעת לקדש] .ולענין טעימה מהיין ,ישנן שתי
אפשרויות :א .שישתה רביעית יין [ויחשב לו ''קידוש במקום סעודה''] ,ואז הוא
יוצא ידי חובת קידוש ,ורשאי לקדש שוב לבני ביתו .ב .שלא יטעם מהיין כלל אלא
השומע יטעם לפחות רוב רביעית [ 41גרם] ,ואז המקדש לא יוצא ידי חובת קידוש.
ז .בסיום הקידוש ישתה המקדש את רוב הכוס ,שהוא כמלוא לוגמיו [מלוא יין
בלחי אחד] 41 :גרם .ואם קשה לו לשתות כן ,יטעם מעט ויתן לאחד השומעים
שישתה כן .אך אין להקל בכך שבצירוף שתיית כמה אנשים יגיעו יחד ל 41-גרם
(שבת ב נו) .ובדיעבד שעשו כן ,אין לחזור ולקדש ,שספק ברכות להקל.
ח .מצוה מן המובחר לשומעים את הקידוש לטעום מהיין לחיבוב מצוה .ויש בזה
גם סגולה לרפואה למאור העיניים.

חידודים לפרשת ניצבים
 .1איזו עצה טובה יש בידינו להמתיק את גזר הדין בראש השנה?
 .2מהו הציון המיוחד שיש בהפטרת שבת זו?

תשובות יש לשלוח עד יום שני למייל26@hpinto.org.il :

ממשנתו של מו"ר הגה"צ
רבי דוד חנניה פינטו שליט"א

גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד
בפרשת נצבים מוצאים אנו את הפסוק הידוע (דברים
ל ,ב) ''ושבת עד ה' א-להיך ושמעת בקולו'' וגו' .וכבר
דרשו חז“ל (יומא פו ,א) גדולה תשובה שמגעת עד
כסא הכבוד ,כמ“ש (הושע יד ,ב) ''שובה ישראל עד
ה' א-להיך כי כשלת בעוונך'' .ואם כן אף הכא כוונת
הכתוב ''ושבת עד ה' א-להיך“ ,שהתשובה מגעת עד
כסא הכבוד ממש.
וראיתי בעלון 'יביע אומר' (לשבת תשובה תש“פ),
שמביא את שאלתו המופלאה של מרן הגאון הראשון
לציון רבי עובדיה יוסף זיע“א (בספרו מאור ישראל,
דרושים עמ' לז) שהקשה על כך .הרי בפסוק נאמר
מפורשות עד ה' אלוקיך ,עד ה' ממש ,ולמה אמרו
חז“ל כי התשובה מגעת רק עד כסא הכבוד ,ולא
אמרו כי התשובה מגעת עד ה' ממש.
ותירץ על כך רבי עובדיה יוסף זיע“א .כי הנה ידועים
דברי חז“ל (בראשית רבה פר' מז ,ו) שבכסא הכבוד
חקוקים שלושת האבות ,אברהם יצחק ויעקב ,וכל
אחד מהם הוא רגל אחת במרכבה ,ואילו דוד המלך
ע“ה הוא רגל רביעי שבמרכבה .ואולם בוודאי הוא
הדבר ,כי במעשה דוד המלך ע“ה עם בת שבע (שבת
נו ,א) כשלקחה לו לאשה ,לא היה ראוי לתת אותו
להיותו רגל רביעי שבכסא הכבוד (במרכבה) ,אבל
רק בזכות התשובה האמיתית שהוא עשה ,הוא זכה
לשוב ולהיות רגל רביעי בכסא הכבוד ,ביחד עם
האבות הקדושים.
ואם כן לפי זה אתי שפיר הלמאי אמרו חז“ל גדולה
תשובה שמגעת עד כסא הכבוד .כלומר ,מדוד המלך
ע“ה אנו למדים את גודל ומעלת התשובה האמיתית,
כי בכח התשובה הזאת האדם זוכה להגיע עד לכסא
הכבוד ,ודמותו נחקקת שוב בכסא הכבוד .ע“כ דבריו.
ללמדנו יסוד ועיקר ,כי כאשר האדם חוזר בתשובה
הוא מגיע עד כסא הכבוד של הקב“ה והוא מושפע
מאור כסא הכבוד ,כי משם מגיע שורש נשמתו,
והקב“ה מקבלו תחת כנפיו.
אבל ,האדם צריך להיזהר בעצמו שלא להתייאש
כלל ,אלא לעמול עוד ועוד ,שכן היצר הרע מנסה
תמיד לייאש את האדם ולהכשיל אותו כדי שישאר
יציב דווקא ברשעותו ,פי' להיותו בבחינת 'נצבים'
דווקא ברשעות ולא בהתקרבות להקב“ה ,ושלא
ימשיך ללכת בדרכי ה' (בחינת 'וילך') ושלא יחזור
בתשובה .אבל האדם צריך להתגבר עליו ,כי לא
כן הוא הדבר ,אלא הוא צריך להיות תמיד
ניצב בתשובה לפני ה' וללכת הלאה
מחיל אל חיל.

ימנעו ממנו אכילתו ומלבושו ,ולא ימנעו ממנו
חייו וחיי בניו במיתה .אם כן יחפוץ בהם ,ויאמר;
יותר טוב אסתגף בביזיון בני האדם וחרפתם לי.
וכשיבואו העלבונות עליו ישמח בהם“.
אחת הסיטואציות הבלתי נעימות הגורמת
להרגשות מקוממות ביותר היא ,כאשר אדם
חושד ברעהו לשווא.
אדם ישר יודע על עצמו שהוא חף מכל פשע,
והעלילה שמעלילים עליו מרגיזה ומונעת ממנו
מרגוע .אם יש בידי האדם להוכיח את חפותו –
אדרבה .אך גם אם אי אפשר להוכיח זאת לבני
אדם ,הרי כיהודים מאמינים בני מאמינים יודעים
אנו כי האדם יראה לעיניים והקב“ה רואה ללבב.

האם יש דרך קלה להמתיק את גזר הדין?
אחת המתנות היקרות שבורא העולם העניק
לברואיו ,אלו הימים שבין ראש השנה ליום
הכיפורים .עשרת ימי תשובה שבהם האדם
יכול להפוך גזר דין ולשנות את מצבו מהקצה
אל הקצה .לעיתים נגזר על האדם גזר דין קשה,
וסניגוריו מתחננים בעד נפשו בבית דין של
מעלה להמתיק אותו.
האם אכן ישנה דרך קלה להמתיק את גזר הדין?

אולם למי שמתבונן בדברים בראיה תכליתית,
הוא יודע שמי שנחשד לשוא  -יש לו הזדמנות
פז להינצל מכל מיני גזרות קשות ורעות ח“ו ,ואף
להתברך במתנת שמים ,ומי יודע אם ההזדמנות
הזו תחזור שוב.
ומכאן למעשה שאירע בדורו של החפץ חיים
זצ“ל ,כידוע שהוא עצמו היה עובר מעיירה
לעיירה כדי למכור את ספריו בדמים מועטים,
פחות מכפי שווים ,לזיכוי הרבים .הוא היה מוכן
למוכרם בהקפה ובלבד שבינתיים יוכלו ללמוד
בהם .החובות היו נרשמים בפנקס מיוחד ,וכאשר
היה מגיע בסבב הבא לאותה עיירה ,היה גובה את
החוב.

למרבה ההפתעה ,התשובה היא חיובית .כן .ניתן
לשנות גזר דין מרעה לטובה .חז“ל הקדושים
כבר גילו לנו את העצה הטובה שבכוחה להפוך
עולמות ולשנות דברים .לפי המבואר בחז“ל
מתברר שהצורה המתוקה ביותר והפחות מזיקה
של ייסורים היא בדמותם של עלבונות ,ואם אדם
היה יודע מה חסך לו העלבון היה עליו לצאת
במחול מרוב שמחה.

ויהי היום והחפץ חיים הגיע לעיירה דרוהיצ'ין,
שם התגורר יהודי בשם רבי מרדכי ליב הכהן,
תלמיד חכם ירא שמים ובר לבב ,שקנה ממנו
ספרים ושלם לו מיד במזומן .לרבי מרדכי היה
זה ענין עקרוני :הוא מעולם לא קנה דבר מה
בהקפה!

המקובל רבי משה קורדובירו זיע“א ,כותב על כך
בספרו 'תומר דבורה'“ :מה הם הייסורים היותר
טובים בעולם ,שלא יטרידוני מעבודת ד'? אין
חביב בכולם מאלו שיחרפוהו ויבזוהו ויגדפוהו,
שהרי לא ימנעו ממנו כוחו ואונו בחולאים ,ולא

והנה כשהגיע החפץ חיים לסבב נוסף בעיירה זו,
באו שליחיו אל רבי מרדכי והודיעו לו כי בפנקס
רשום שיש לו חוב על קניית ספרים .רבי מרדכי
טען שזה לא יתכן ,מעולם לא נותר חייב לאיש
אפילו קופיקה אחת ,אך הללו הראו לו כי בפנקס

מסודר
לפי פרשות
השבוע ,חגים
ונושאים שונים.

רשום שחור על גבי לבן שמרדכי הכהן מהעיירה
דרוהיצ'ין חייב למרן החפץ חיים כך וכך קופיקות
עבור הספרים שקנה בתאריך פלוני.
אף שרבי מרדכי היה בטוח בצדקתו לא התווכח
עוד ושלם את ה'חוב' .לאחר תקופה קצרה
התבררה הטעות :בדרוהיצ'ין היו שני יהודים
בשם מרדכי הכהן ,אלא מרדכי השני לא קרוי גם
'ליב' ,ואותו מרדכי הכהן השני הוא זה שנשאר
חייב כסף עבור הספרים.
הזדרז החפץ חיים להגיע אישית אל רבי מרדכי
ליב הכהן ולבקש את מחילתו ,אך התברר שהלה
שהיה בעל מידות תרומיות ,וכלל לא הקפיד על
הדבר .החפץ חיים התפעל רבות מהתנהגותו
האצילית והעניק לו ברכה“ :שתהיה למר אריכות
ימים ושנים טובות!“
ואכן אותו רבי מרדכי ליב הכהן זכה לעלות לארץ
ישראל וחי עד גיל תשעים ושש שנה.
ברבות המים היה רבי מרדכי ליב מספר את
המעשה המופלא לצאצאיו ,והסביר להם
שכאשר אדם חושד בחברו ומתברר שזהו חשד
שוא ,זו עת רצון שכדאי לנצלה כדי לברך את
הנחשד.
ומנין למדנו זאת? מהכתוב אצל חנה שהתפללה
בלחש ,רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע ,ולכן
עלי הכהן חשבה לשיכורה .כאשר התברר לו
שטעה ,ומדובר כאן באשה מרת נפש  -ברך
אותה מיד שה' יתן לה שאלתה ,ואמנם ברכתו
נתקיימה .אמר רבי אלעזר :מכאן לחושד
בכשרים שצריך לפייסו .כלומר ,החכם שעיניו
בראשו ,אם מזדמנת לו שעת רצון כזו כאשר
הוא נחשד לשוא  -במקום להתפתות למצות את
הדין עם מי שחשד בו ,מוטב יבקש מן החושד
שיברכהו בדבר החשוב לו ביותר ,ואז עוגמת
הנפש שנגרמה לו מתגמדת לעומת הרווח שהוא
עשוי לזכות מברכה בעת רצון כזו.

בקרוב יהיה ניתן לקבל חוברת קטלוג מפורט ,כל שיעור

עם מספר ישיר ,ניתן לקבלו במיילmld@hpinto.org.il :

