
ג. “לפניו לא היה כן ארבה  ב. “ולא יוכל לראות את הארץ” מי לא יוכל?  א. “עד מתי מאנת ֵלֽענות מפני” למה במלה “ֵלֽענות” יש געיא בלמ”ד? 
כמוהו ואחריו לא יהיה כן” הקושיא מהארבה שהיה בימי יואל ותירוץ הראשונים.  ד. כל מי שפושט יד תתן לו.  ה. בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו 

ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג ה’ לנו”.

ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר
1”ויבוא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר ה’ אלקי העברים עד מתי מאנת א. 

לענות מפני שלח עמי ויעבדוני” )שמות י’, ג’(. למה במלה “ֵלֽענות” יש געיא בלמ”ד? 
הטעם פשוט, כי הייתה צריכה להיות “להיענות”. מה זה להיענות? להישבר )כמו 
ׂש והוא ַנֲעֶנה ולא יפתח פיו” )ישעיה נ”ג, ז’(, זה מבנין נפעל(. עד מתי מיאנת להישבר?  “ִנַגּ

ֶבר, ואתה - כל  כמה אתה חזק? עצי השדה נשברו מהברד, הבהמות נשברו מהֶדּ
כך חצוף - שום דבר. רק רגע אחד “חטאתי הפעם”, ועוד פעם ]אתה מסרב[. “שלח 

עמי”, מספיק. 

הנני מביא מחר ארה”ב בגבולך
)שם פסוק ד’(. ב.  “כי אם מאן אתה לשלח את עמי הנני מביא מחר ארבה בגבולך” 

בזמנו הפסוקים האלו היו לנו כמו טל של תחיה ותקווה. בזמן שבא אותו קצב של 
בגדד - סדאם חוסיין ימח שמו, והוא אמר שיעשה בנו מלחמה, ויש לו כל מיני 
טילים - טיל אטומי, טיל ביולוגי, טיל כימי וטיל קונבנציונלי. וארצות הברית )אז היה 
שם אחד שהוא בן דעת( אמרה לו, אני אלחם אתך מחר. וככה קראנו )כמדומני ביום שני( 

בפרשת בא - “הנני מביא מחר ארבה בגבולך”. ארבה זה ארה”ב - ארצות הברית... 
“וכסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ” )שם פסוק ה’( - עשה להם חושך 

ואפילה. אבל לקח לנו כמה ימים עד שהשתחררנו מהטראומה שלו.

“ולא יוכל לראות את הארץ” מי?
מה זה “ולא יוכל לראות את הארץ”? מי זה שלא יוכל לראות? רש”י אומר אף אחד ג. 

לא יוכל לראות את הארץ, וחסר מלה “הרואה”, כי זה מובן מאליו2. אבל יש פירוש 
דרך צחות, כתוב בגמרא )יומא דף ע”ד ע”ב( שאדם שיש לו מעט אוכל, לא יאכל אותו 
בלילה בחושך, כי אז כמה שיאכל לא ישבע, אבל אם יאכל ביום - יאכל מעט וישבע. 
“מאן דאית ליה סעודתא לא ליכלה אלא ביממא”. אנשים שהם בר מינן עוורים - 
אוכלים ואינם שבעים3. אז כאן הארבה אם היה רואה קצת את הארץ, היה אוכל 
ואומר “ברוך ה’, עכשיו ברכת המזון”... אבל הארבה לא רואה – “ולא יוכל לראות 
את הארץ”, ואם הוא לא רואה, אז הוא אוכל ואוכל, לא משאיר כלום. “וכסה את עין 
הארץ - זה הארבה - ולא יוכל לראות - הארבה בעצמו לא יוכל לראות- את הארץ”. 
וממילא “ואכל את יתר הפליטה וגו’ ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך” )שם פסוקים ה’-ו’(. 

1.  דרשה זו מסר מרן רבנו שליט”א בבית הכנסת בין מנחה לערבית ביום שלישי ד’ בשבט התש”ע. המערכת.
2.  הרבה פעמים המלה שמובנה מאליה, הפסוק מדלג עליה. כמו “ויהי כאשר פתר לנו כן היה אותי 
השיב על כני” )בראשית מ”א, י”ג(. מי השיב על כני? יוסף השיב על כני?! יוסף בבית הסוהר. אלא הכוונה 

לפרעה, השיב מי שבידו להשיב. גם כאן “ולא יוכל לראות” - אף אחד לא יוכל לראות.
3.  אפשר לראות את זה מניסיון עם ילד קטן. ילדים לא אוהבים לאכול. אם תתן להם צלחת מלאה - 
יאכל שתי כפיות, כמו אדמו”ר כזה... משאיר שיריים. הוא לא רוצה לאכול. אז אל תעשה ככה, תתן לו 
מעט. מישהו אמר לבן שלו: אתה רוצה לאכול? הנה יש לך פיתה אחת, פרוסה אחת לכולם. והילדים 
עוד רעבים, אז עכשיו אני הולך להביא לכם עוד פיתה. הם אוכלים והם עוד רעבים, מביא להם עוד 

פיתה. אבל אם תשים להם מהתחלה חמש-שש פיתות הם לא רוצים לאכול.

מאז ועד עתה הארבה לא מזיק במצרים
המכה של הארבה היא נוראה. יש לנו תיאור של מכת ארבה בארץ ישראל ד. 

משנת תרע”ה, ואחר כך ברוך ה’ לא הגיע יותר ארבה )או שהגיע ועשו תחבולות נגדו(. 
יש עדות של רבנו חננאל, הביא אותה הרמב”ן )שמות י’, י”ד(4  על מה שנאמר “כבד 
מאד לפניו לא היה כן ארבה כמוהו ואחריו לא יהיה כן” )שם פסוק י”ד(, מעולם לא היה 
ארבה כזה, לא לפניו ולא אחריו. והנה ביואל כתוב אותו דבר, שהיה ארבה חזק מאד 
בזמן יואל הנביא – “יתר הגזם אכל הארבה ויתר הארבה אכל הילק ויתר הילק אכל 
החסיל” )יואל א’, ד’( “כמוהו לא נהיה מן העולם” )שם ב’, ב’(. אז ממה נפשך, מה יותר 
חזק? הארבה של משה או הארבה של יואל? רש”י תירץ שהארבה של משה היה סוג 
אחד של ארבה, הוא לא היה מגוון, אלא בא רק ארבה, וכיון שבימי יואל באו הרבה 
גוונים והרבה סוגים לכן לא היה כמוהו. אבל אם נקח את הארבה בלבד של יואל, 
של משה רבנו עולה עליו. אבל התירוץ הזה לא ברור, הרמב”ן מקשה עליו ואומר 
הרי גם הארבה של משה רבנו היו בו כמה סוגים – חסיל, ארבה, ילק, ככה כתוב 
בתהלים )ראה ע”ח, מ”ו. ו-ק”ה, ל”ד(, אז לא עשינו כלום. בא רבנו חננאל )הובא ברמב”ן 
כנ”ל(5 ואמר: דע, כי מזמן שאמר משה רבנו “ואחריו לא יהיה כן” לא נכנס ארבה יותר 

במצרים. זאת אומרת כל ספרי ההיסטוריה יחפשו מזמן שאמר משה רבנו אלפיים 
תמ”ח עד רבנו חננאל ועד היום )ככה צריך להיות( - שלושת אלפים שלוש מאות שנה, 
מעולם הארבה לא הזיק במצרים, ואם הגיע נסע מיד, יש לו כלל “ואחריו לא יהיה 

כן”. כלומר “ואחריו לא יהיה כן” זה דוקא במצרים. ככה צריך להיות.

האר”י הקדוש מנע מכת ארבה
יש סיפור מזעזע שהיה בזמן האר”י. באמצע השיעור של קבלה שהיה לומד ה. 

עם תלמידיו, פתאום אמר ברוך דיין וכו’. אמרו לו מה יש עכשיו? אמר להם יצאה 
גזירה מהשמים שיבוא ארבה וישחית את כל היבול של צפת, לא ישאיר כלום. וכל 
זה בגלל עני אחד שמו רבי יעקב אלטרץ, שהוא יושב ובוכה על עוניו, אומר, וכי הוא 
רשע יותר מכולם?! לכולם יש מה לאכול, והוא אין לו כלום. איך היה המעשה? רבי 
יעקב הזה היתה עבודתו ללכת כל יום למלא שני כדי מים גדולים מהבאר, והוא הולך 
מבית לבית והוא ממלא להם בקבוקים, והם משלמים לו כמה גרושים. ומהגרושים 
האלה הוא קונה בהם לחם. זהו. יום אחד נשבר מטה לחמו, הכד נשבר - “ותשבר 
כד על המבוע” )קהלת י”ב, ו’(, וממילא אין לו ממה להתפרנס. אין לו אפילו איזה 
חיסכון לקנות בו עוד כד. אז הוא יושב ובוכה על רוע מזלו, למה עושים לו ככה?! 
והקב”ה ראה את זה, וגזר על כל העיר שימותו ברעב, יבוא ארבה ויגמור את הכל. 

4.  לרבנו חננאל היה פירוש נפלא על התורה, חבל שאיבדנו אותו. בדורנו קם אחד, שמו הרב חיים דוב 
שעוול שאסף את כל הליקוטים של רבנו חננאל על התורה. קצת מהרמב”ן, קצת מאבן שועיב, קצת 

מרבנו בחיי ועוד. אבל כל הפירושים כולם ישרים, שכליים, פשוטים, מתוקים מדבש.

5.  אין לנו את המקור שלו, אם היה לנו המקור היינו 
יודעים איזה קושיא בא לתרץ, אבל על פי דבריו 

הקושיא מתורצת.

העורכים: הרה"ג רבי משה חדאד שליט"א, הרה"ג רבי שלום דרעי שליט"א. עורך ראשי: הרה"ג רבי אלעד עידאן שליט"א

שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א
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עכשיו תאספו לו כסף מהר, אולי נוכל לבטל את הגזירה. הלכו ואספו לו כל אחד מה 
שבידו, והלכו אליו שני תלמידים, והוא עודנו בוכה. אמרו לו: תפסיק, תפסיק, די. 
מהקטרוג שלך עוד מעט העיר תיחרב. תקח כסף ותקנה לך כדים. אמר בסדר, טוב, 
מחלתי. חזרו לאר”י, והוא אמר להם עכשיו הגזירה התבטלה. הם לומדים והארבה 
מגיע. אמרו מה זה? הרי הגזירה בטלה? אמר להם עוד לא קיבלו הוראה חדשה, הם 
עדיין בהוראה הראשונה... עוד מעט יגיע המלאך שיגיד להם זהו, תחזרו. אל תדאגו. 
וכך היה, אחר כך חזרו כולם בחזרה. אז היה את הרב האר”י שיודע דבר כזה. בימינו 

יש דבר כזה?! וכי אתה יכול לדעת מה יש?! אתה לא יכול לדעת כלום. 

כל מי שפושט יד תתן לו
לכן כשאדם פושט את ידו אל תעשה לו פלפולים. יש כאלה שהולכים בדרך ו. 

ממכונית למכונית בסכנת נפשות, והם מבקשים כסף. ואנשים אומרים חזקה על 
אדם כזה שיקח את הכסף לדברים לא טובים, ואני לא רוצה לתת כסף לזה. משוגע! 
הבן אדם הזה הוא לא אוכל?! הוא גם אוכל. אז אל תתן לו כסף לדברים לא טובים, 
תתן לו כסף ללחם. הכסף שלו נגמר, הוא בזבז אותו בכל צורה שלא תהיה, אולי הוא 
קשור לאיזה דברים לא טובים, כמו חשיש וכדו’, אבל אתה לא נותן לו בשביל זה, 
אלא אתה נותן לו לאכול. ואפילו אם תרצה לומר שאתה נותן לו בשביל שישתמש 
בכספך בשביל חשיש, אבל תמורת זה הוא לא יפרוץ לבתים, כי יש לו מאיפה להוציא, 
אז אתה מגן על כמה אנשים טובים שלא יפרצו להם המשוגעים האלה. וחוץ מזה, אולי 
הוא באמת עני?! מאיפה אתה יודע שהוא קונה חשיש?! לכן תמיד אדם יתן, יהיה לו 
כסף מוכן ומזומן ביד, שכל מי שיבקש - תתן לו. “פתוח תפתח את ידך” )דברים ט”ו, 
ח’(. ואם נתת והוא לא היה צריך, יש לך עבירה?! אין לך עבירה. נתת בתום לב. אבל אם 

לא נתת לו ובאמת מגיע לו, אתה עובר על כמה לאוין וכמה עשין. 

צומת נגידים
אז בצמתים תתן מה שיש לך, עשר אגורות, חצי שקל, שקל. תן! ולפעמים נראה ז. 

שהם אנשים טובים. אחד אומר לך שהוא אבא לשמונה ילדים. מה הוא יעשה? 
]הצדקה ב[בית הכנסת לא מספיקה, אז הוא מסתובב ושם את עצמו בסכנה. ומסתבר 
תשים בו כל  שבאמת מגיע לו. אז כדאי שתהיה לך איזו קופה קטנה או כיס קטן, 
הזמן פרוטות או שקלים או חצאי שקלים, אבל תתן לפי יכלתך, וכל פרוטה שאתה 
נותן תחשב אותה מהמעשר, לא תתן אותה סתם. “כי ממך הכל ומידך נתנו לך” )דברי 

הימים-א’ כ”ט, י”ד(. ככה עושים. 

לתת ולתת ולתת
רבי אליהו בעל “שבט מוסר”, כתב ספר “מעיל צדקה”. ויש בו ח.  היה חכם אחד 

אלף ותשנ”ד סימנים קצרים, כולו מדבר על הצדקה, לתת ולתת ולתת. מה שאנשים 
אומרים בערב שבועות לתת תשעים ואחת פרוטות כמנין הוי”ה אדנו”ת, והמדקדקים 
מוסיפים עוד שלוש עשרה שיהיה מאה וארבע, וזו סגולה לבנים )כי בן זה חמשים ושנים, 
כפול שתים זה מאה וארבעה(. ועושים מזה סגולות. התברר )בגליון קולמוס האחרון שבט תש”ע 

מס’ 83( שהמקור של זה הוא דברי רבי חיים פלאג’י )מועד לכל חי פרק ח’ אות ו’( מספר 

אחר לפניו של גאון גדול, מחבר ספר בית דוד6. והוא כתב ספר ]“ימי דוד” דרושים, 
ושם כתב לאו דוקא ערב שבועות,  ובסופו קונטרס “מעשה הצדקה”[ על הצדקה, 
אלא אפילו כל ערב שבת. אבל זה לא שקלים ולא דולרים, אלא פרוטות. אנשים היו 
חיים בעוני. רבי חיים ויטאל פעם אחת בשנה פותח את הקופה שבידו ומפזר אותה 

לעניים, מתי זה היה? בערב סוכות )אור צדיקים סי’ ל”ח אות א’(.

 אתה לא מאמין למה שהבטיחו חכמים 
שכספך יוכפל ויוכפל ויוכפל?!

אז אדם צריך להתרגל כל יום לתת כמה גרושים. יהיה לך משהו ביד. וקל וחומר ט. 

6.  גאון עולם היה. אפילו הקינה שהדפיסו עליו השבוע בקולמוס )שבט תש”ע מס’ 83 עמ’ 23( זו קינה 
נפלאה. אבל היא מלאה שגיאות, הם לא מבינים כלום. היא עשויה במשקל של יתד ותנועה. מלים יפות 
מאד. המחבר היה משורר בן דורו, חותנו של רבנו משה חיים לוצאטו, ואני רק השלמתי אותה, אין לי 
את המקור. עכשיו הולכים לאוצר החכמה ולוחצים – “ותצא הקינה הזאת” )ע”פ שמות ל”ב, כ”ד(. אבל 

זה משהו נפלא, גאון עולם היה.

לאלה שכאשר רוצים למכור להם מצוות בשבת אומרים להם: מי רוצה לקנות? מי 
רוצה לקנות על מנחה? על ערבית? בושה וחרפה. ספר תורה מחכה והם לא קונים, לא 
מתביישים. וכי מכיסך אתה משלם? אם יבוא מישהו ויגיד לך שיש איזה עסקן, ואם 
תתן לו איזה סכום הוא ישלם לך בשנה עשרה אחוז, אתה תאמין לו. ]למשל יאמרו[ 
שאם אתה רוצה להשתתף במבצע של מיידוף )של מנדוף...(, תתן לו מליון דולר. אתה 
תחפש מליון דולר “מן הגורן או מן היקב7” )מלכים-ב’ ו’, כ”ז(. אבל לתת לצדקה ולתורה 
ולעניים, אתה לא מאמין למה שהבטיחו חכמים שכספך יוכפל ויוכפל ויוכפל?! וזה 
בדוק ומנוסה. כמה אנשים ספרו לי שזה בדוק ומנוסה. אחד אמר לי שהוא נתן לכולל 
על שם הבת של רבי ינון חורי ע”ה בשיכון ה’, ואמר לי אתה אמרת פעם שלפעמים ה’ 
נותן פי אלף, ואני האמנתי בזה, תרם חמשת אלפים שקל, ואמר לי שתוך כמה שנים 
יש לו חמשה מיליון. וזה אברך, מאיפה יש לו חמשה מליון? אבל יש לו חמישה מליון. 
קיבל פי אלף. לכן אנשים צריכים ללמוד, לא צריך חס וחלילה עד שיבוא ארבה או 
עד שתבוא איזו מכה. “הכרתי גויים נשמו פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר וגו’. 
אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר - אלו פסוקים בצפניה פרק ג’ )פס’ ו’-ז’( “אמרתי 
אך תראי אותי תקחי מוסר” - כל מה שקורה בהאיטי ומקומות כאלה זה בשבילנו 
שנלמד מוסר. שלא נעשה את המעשים שלהם, כמה דברים של תועבות ודברים 

כאלה, צריך ללכת בדרך טובה. 

“עד מתי יהיה זה לנו למוקש”
אז עבדי פרעה אמרו לו: עד מתי יהיה משה רבנו עושה לנו מוקש? לפעמים יש י. 

רמז בפסוק, לוקחים את המלה ועושים ממנה משהו, בזמן שבתאי צבי בעוונות, היו 
קוראים לאדם ששמו משה )ורוצים לבזות אותו( בשם “מושקה”. אז משה רבנו, השם 
שלו בשבילם לא טוב, עשו אותו “מוקש”... משה הזה כל הזמן עושה לנו מוקשים. 
“שלח את האנשים ויעבדו את ה’ אלקיהם הטרם תדע כי אבדה מצרים” )שמות י’, ז’(. 
ֶבר, ברד, עד מתי? אמר, טוב בסדר. עכשיו פרעה  הכל הולך ונחרב. מה אתה רוצה? ּדֶ
התחיל להתמקח - “לכו עבדו את ה’ אלקיכם” )שם פס’ ח’(, אני מסכים, אבל “מי ומי 
ההולכים”? אני רוצה לדעת. אמר לו: מה הפירוש מי ומי? כולם הולכים - “בנערינו 
ובזקנינו”, נערים צריכים ללמוד, לחנך אותם למצוות, “בנינו ובנותינו” - וכי הבנות 
עובדות בקרבנות? לא, אבל בכל זאת הם צריכים לבוא ולראות, “בצאננו ובבקרנו” 

- כולם – “כי חג ה’ לנו” – לכולנו. 

“אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח”
אמר להם רגע, “יהי כן ה’ עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם” )שם פסוק י’(, אתם יא. 

חושבים שהקב”ה יהיה אתכם באופן הזה? “ראו כי רעה נגד פניכם”. יש כאן הרבה 
פרעה אמר להם אתם אוהבים  פירושים, אבל הפשט הפשוט מה שפירש רשב”ם. 
לברוח - אתם רוצים לברוח, “כי רעה נגד פניכם”. הביא פסוק בישעיה )ה’, כ”א( שאומר: 
“הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים”. הם חושבים שהם נבונים. רעה נגד פניכם 
- במחשבתכם אתם עושים רעה, אתם רוצים לברוח. “לא כן” - אם אתם באמת רוצים 
לעבוד את ה’ אז רק הגברים, אני יודע שהשוחטים ומקריבי הקרבנות הם רק גברים. 
“כי אותה אתם מבקשים” - אתם מבקשים את העבודה, ואין דרך הטף והנשים לזבוח. 
לכן הטף והנשים ישארו ערובה8, “ויגרש אותם” - פרעה אפילו לא אמר להם תלכו, 
אלא האנשים שם אמרו להם “תצאו, תצאו”. יצאו משם ומחר הגיע הארבה והשמיד 
להם את הכל. אדם לא יכול לברוח מהקב”ה. “אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח, אם 
אסק שמים - אקח מטוס - שם אתה, ואציעה שאול - אכנס בתהומות – הנך, אשא 
כנפי שחר אשכנה באחרית ים” )תהלים קל”ט, ז’-ט’(. לכן אדם צריך לדעת כמה שאדם 

יחזור מהר לקב”ה, הקב”ה יקבל אותו באהבה ובחיבה “ושב ורפא לו” )ישעיה ו’, י’(.
היה אחד מאשדוד שלווה מאנשים, עד ש]הגיע[ בסך הכל למאתיים אלף דולר, והלך ונתן אותם    .7
למישהו כאן בבני ברק, והוא בלע את הכל “ונשכח כל השבע בארץ מצרים” )בראשית מ”א, ל’(. לא קרן 
ולא רבית. למה עשה כן? כי הוא אמר לו, אני אתן לך עשרים אחוז בשנה, והוא לווה מאנשים )או סתם 
הלוואה( הוא לווה נגיד בחמשה אחוז, אמר יש לי הפרש חמשה עשר אחוז בשבילי, ובסוף לא נשאר לו 

כלום, לא קרן ולא פירות.
עד היום הזה בסוריה אם יהודי רוצה ללכת ]למדינה אחרת[, צריך להשאיר שם את המשפחה    .8
שלו. זו ערובה שלא יברח, אלא שיחזור עוד פעם. אותם דברים שעשו אז בימי פרעה, עושים עד היום. 

כולם אותו דבר.





ב. לגרום ברכה שאינה צריכה במקום מחלוקת הפוסקים.  ג. ברכת מרק עם ירקות טחונים.  ד. ברכת מרק עדשים.  ה. לעיטה  א. מה מברכים על מרק ירקות?  
כאכילה.  ו. ברכת מי קומפוט.  ז. חובת הכרת הטוב.  ח. עלון ‘בית נאמן’.  ט. מרן סבא קדישא רבי רחמים חי חויתה הכהן זצוק”ל.  י. אבי מוסדותנו הקדושים 

“חכמת רחמים” הצדיק רבי בנימין כהן ע”ה.  יא. לסייע בכל כוחנו למוסדות הקדושים שעושים הרבה למען ולטובת עם ישראל.

שבוע טוב ומבורך. ברשות מרן ראש הישיבה שליט”א. אף על פי שאינו כאן, כבודו 
כאן. יה”ר שהקב”ה ישלח לו רפואה שלמה, בריאות איתנה ונהורא מעליא, אורך 
ימים ושנות חיים, ונזכה להמשיך ליהנות מזיוו ומאורו הגדול, ולא יעדי מינן זיויה 

ויקריה, אמן כן יהי רצון. 

ברכת המרק 
היום נדבר קצת על הלכות ברכות. עכשיו חורף ורוצים להתחמם, אז אוכלים מרק, א. 

ויש כל מיני סוגי מרקים. מה מברכים על מרק ירקות, מרק טחון, מרק עדשים? נדבר 
לפי מה שיספיק לנו הזמן. מרן השלחן ערוך )סימן ר”ה ס”ב( כותב: “על המים שבשלו 
בהם ירקות, מברך הברכה עצמה שמברך על הירקות עצמן, אף על פי שאין בהם אלא 
ָלם עם בשר, מברך עליו שהכל”.  ּשְׁ טעם הירק. והני מילי כשבשלם בלא בשר, אבל ִבּ
ומקור דברי מרן הוא מהגמרא )ברכות דף ל”ט ע”א(, “אמר רב פפא: פשיטא לי, מיא 
דסלקא - כסלקא, ומיא דלפתא - כלפתא, ומיא דכולהו שלקי - ככולהו שלקי”. שדין 
כל מי השלקות כמו השלקות עצמן. מה פירוש הדברים? רוב הראשונים מפרשים 
שאם לקחתי ירקות ושלקתי ובשלתי אותן במים, אני לא מברך עליהם שהכל נהיה 
בדברו, אפילו שבדרך כלל אדם ששותה מים, מברך עליהם שהכל נהיה בדברו, אבל 
כאן זה לא סתם מים, אלא אלו מים שהתבשלו בהם ירקות. וכיון שברכת הירקות היא 

בורא פרי האדמה, אז גם המים שבשלו בהם את הירקות ברכתם האדמה. 

סתירה מדין ברכת מי שלקות לדין ברכת מי פירות
והראשונים התחבטו בדבר הזה מאד, איך זה יכול להיות? הרי בדף לפני כן ב. 

)ברכות דף ל”ח ע”א( אמרינן שמברכין על הדבש של התמרים, שהכל נהיה בדברו. מאי 

טעמא? - זיעה בעלמא הוא. וכן כל המשקאות היוצאים מן הירקות ומן הפירות, 
חוץ מהיוצאים מהזיתים ומהענבים שיש לזה ברכה מיוחדת, כולם מברכים עליהם 
“שהכל נהיה בדברו”. כגון אם סחטתי ירק, אני מברך על המשקה שלו - “שהכל נהיה 
בדברו”, ואם בשלתי אותו במים, הרי המים לא באו מגופו )כי הם דבר חיצוני(, הייתכן 
שאני אברך עליהם “בורא פרי האדמה”? ככה מקשים הראשונים1. אנחנו יודעים שיש 

1.  יש גמרא בעירובין )דף ס”ה ע”א( “נכנס יין יצא סוד”. ופעם שמעתי דרך מליצה פירוש נחמד מאד, 
שכאשר אדם נכנס לחדר סגור, והוא אוכל משהו, אי אפשר לדעת מה הוא אוכל ומה הוא שותה. 
למשל אם נשמע אותו מברך “שהכל נהיה בדברו” הרי על הרבה דברים מברכים “שהכל נהיה בדברו”. 
אולי הוא אכל ביצה, אולי שתה משקה, אולי אכל בשר. אי אפשר לדעת. וגם אם הוא מברך “בורא פרי 
אדמה” אי אפשר לדעת איזה ירק זה )ואולי זה פרי בכלל(. אותו דבר אם בירך “בורא פרי העץ” אי אפשר 
לדעת מה זה, איזה פרי הוא אכל? ולא רק זה, אלא יתכן בכלל ששתה שמן זית! כי שמן זית זה נקרא 
פרי )עירובין דף כ"ז ע"ב(. ולכן על שמן זית מברכים בורא פרי העץ )ודווקא אם לא שתה אותו לבד, כי אם הוא 
שותה אותו לבד, הגמרא )ברכות דף ל”ה ע”ב( אומרת שהוא מזיק, אלא כגון שערבב בו משקה אחר כמו אניגרון 

 השבוע השיעור נמסר על ידי מורנו הרב 
הגאון הגדול רבי חננאל כהן שליט”א ראש ישיבתנו הקדושה – ‘לבנימין אמר’ 

וראש מוסדות ‘חכמת רחמים’ – ברכיה
נושאי השיעור:



רק שני משקאות שיש להם ברכה מיוחדת, אם זה היין שברכתו בורא פרי הגפן”, 
ואם זה השמן שאם שתה אותו עם עוד משהו, מברך עליו בורא פרי העץ, אבל שאר 
המשקים מברך עליהם שהכל נהיה בדברו, כי זיעה בעלמא הוא. ואילו לעניין מי 
שלקות, כגון אם אדם שלק סלק אדום )לא הסלק של הגמרא(, הוא רוצה להכין סלט 
סלק, וצריך לבשל אותו קודם כי הוא קשה. ואם אדם שותה את המשקה שלו, האם 

יברך עליו בורא פרי האדמה? וכי זה יותר טוב מהמיץ שלו עצמו?! 

יישוב הרא”ש והרשב”א
הרא”ש )פרק כיצד מברכין סי’ י”ח( הסביר הסבר יפה, שיש הבדל בין משקה שנסחט ג. 

משקה שנסחט מהפרי זה זיעה בעלמא, זה לא הפרי  מהפרי, לבין מי שלקות. כי 
בעצמו, וגם הטעם שלו לא בדיוק אותו דבר. כדי להבין יותר נצייר לפנינו כמו ספוג 
שמלא במשקה וסחטתי את המשקה ממנו, אבל בספוג עצמו – דהיינו בפרי, לא 
נגעתי, וזה טפל אליו, כי זה לא הפרי עצמו, וגם הטעם קצת נשתנה. מה שאין כן מי 
שלקות, דהיינו שבישלתי את הפרי במים, הפרי עצמו נתן טעם במים, אז המים זה 
הפרי עצמו, ולכן מברכים על המים כמו הברכה של הירק. כך מסביר הרא”ש. אולם 
הרשב”א )ברכות דף ל”ח ע”א( נתן הסבר אחר, ותירץ את הסתירה, שאין דרך לסחוט 
פירות וירקות, ורובם עומדים לאכילה. ומה הפירות שעומדים לסחיטה? דוקא זיתים 
וענבים, אבל כל שאר הפירות, רובם לא עומדים לסחיטה, ולכן מברכים על המשקה 
היוצא מהם שהכל נהיה בדברו. אבל על מי שלקות, מכיון שהדרך היא לשלוק ירקות, 
לכן משקה היוצא מהם מקבל את ברכת הירק, ככה אומר הרשב”א. ולפי זה יוצא שאם 
אדם בישל ירקות במים, מברך על המים ברכת הירקות עצמן - בורא פרי האדמה, 
אף על פי שאין בהם אלא טעם הירק. וככה פסקו הרי”ף )ברכות דף ל”ט ע”א(, והרמב”ם 
)פ”ח מהלכות ברכות ה”ד( ורוב הראשונים, וככה פסק מרן בשלחן ערוך הנזכר, ולפי זה 

יוצא שאם שלקו ירקות במים, על המים שבשלו בהם את הירקות מברך את הברכה 
שמברך על הירקות עצמן.

ההלכה למעשה במי שלקות
)ספר ד.  הרא”ה  למעשה האחרונים חששו לסב”ל. למה? כי יש לנו את דעת  אבל 

פקודת הלוים ברכות דף ל”ח ע”א( והריטב”א )בחידושיו שם( שלא קבלו את הסברא שעל 

משקים שנסחטים מהפרי והירק אתה מברך שהכל, ואילו המים שבשלו בהם את 
הירק יקבלו את ברכת הירק. זה לא יתכן בסברא, וגם זה לא נקרא בכלל “פרי”. לכן 
הרא”ה והריטב”א אומרים פירוש חדש, שמה שהגמרא אמרה שמי שלקות כשלקות, 
אין הכוונה שאני מברך על המים שבשלתי בהם ירקות כברכת הירקות, אלא לעולם 
אני מברך על המים “שהכל נהיה בדברו”, ומה כוונת הגמרא שאמרה שמי השלקות 
כשלקות? שאם אני אוכל את הירקות וברכתי עליהם “בורא פרי האדמה”, כבר פטרתי 
את המים שנתבשלו בהם, כך מסבירים הרא”ה והריטב”א. ולפי זה אם אדם רוצה 
להכין לשבת סלט סלק, והוא בישל את הסלק במים שיתרכך, ואחר כך הוא שמע 
שיש סגולות במי סלק - יש ברזל וויטמינים, והוא אכל מהסלק עצמו, ובירך על הסלק 
בורא פרי האדמה, ואחר כך רוצה לשתות מהמים, הוא לא צריך לברך על המים, כי הם 
נפטרו בברכת הסלק. אבל אם הוא שותה את המים לבד, מברך שהכל נהיה בדברו. 
ואפילו שדעת רוב הראשונים ומרן לברך על מי שלקות את ברכת הירקות, כותב הרב 

שהשמן העיקר, שמברך על המשקה הזה “בורא פרי העץ”(. וגם אם בירך “המוציא לחם מן הארץ” אי אפשר 

לדעת מה הוא אכל, אולי הוא אכל לחם ואולי הוא אכל פת הבאה בכיסנין בשיעור קביעות סעודה שזה 
ואם אדם יודע מראש שיאכל  )הולכים לפי הנפח. עיין ס’ ברכת ה’ ח”ב פ”א ס”ז(.  מאתיים ושלושים סמ”ק 
מאתים ושלושים סמ”ק שזה שיעור קביעות סעודה של פת הבאה בכיסנין, צריך ליטול ידיים, לברך על 
)זה שהוא צריך לברך המוציא זה דבר פשוט וידוע, ומה שהוא  נטילת ידיים, ולברך המוציא לחם מן הארץ. 
צריך לברך על נטילת ידיים, ככה פסק מורנו הרב בברכת ה’ )ח”ב פרק ב’ סעיף י”ג( וכן פסק מרן הרב עובדיה זצ”ל 

בחזון עובדיה ברכות )עמ’ נ”ה(, שאם אדם יודע שהוא יאכל פת הבאה בכיסנין שיעור קביעות סעודה, נוטל ידיו 

עם ברכה(. נמצא שאפילו אם בירך “המוציא לחם מן הארץ”, אי אפשר לדעת מה הוא אכל, האם לחם או 

עוגה. רק דבר אחד אפשר לדעת, אם שומעים אותו שבירך “בורא פרי הגפן”, יודעים ששתה יין, כי אין 
משהו אחר. ועל זה אמרו - “נכנס יין יצא סוד”, שכאשר שותה יין הסוד יוצא, כי כולם יודעים כשמברך 

“בורא פרי הגפן” מה שותה, אבל שאר הדברים אי אפשר לדעת.

)ברכת ה’ ח”ג פרק ז’ סעיף נ’ בהערות( שמכל מקום כיון שהרא”ה והריטב”א אמרו שיברך 

שהכל, א”כ אני לא עושה סב”ל נגד כל הפוסקים ומרן, אלא אני רק מחליף את הברכה 
שתהיה יותר כוללת. כי גם אותם ראשונים שסוברים שמברכים על מי השלקות “בורא 
פרי האדמה”, מודים שאם אדם בירך “שהכל” שהוא יצא ידי חובה. אבל לפי דעת 
הרא”ה והריטב”א שצריך לברך על המשקים “שהכל”, אם בירך עליהם “האדמה” 
או “העץ” לא יצא, כי זו ברכה לבטלה. א”כ כיון שברכת שהכל זו ברכה שמוסכמת 
לכולי עלמא, יש לפסוק שיברך שהכל. וכן פסקו האחרונים, וכבר כף החיים )סי’ ר”ה 
אות י”ב( פסק כך שיברך על מי שלקות שהכל, וזה ידוע. וככה פסק גם הרב בברכת 

ה’ )שם(, וככה פוסק גם מרן בחזון עובדיה )ברכות עמ’ קס”ד(.

ברכת המרק הלכה למעשה
אבל מורנו הרב חידש )בברכת ה’ ח”ג פרק י’ סעיף מ”א(. השותה מרק ירקות, פירוש ה. 

מים שבישלו בהם ירקות כדי שיהיה טעמן ערב יותר, והוא רוצה ליהנות מהמשקה, 
ולא שהוא בישל את הירקות עם מים רק בשביל הירקות, אלא הוא רוצה את המרק, כי 
מרק זה בריא בחורף וזה מזין, והוא שם במרק ירקות, קצת או הרבה, אבל יש הרבה 
מים. מה יעשה? האם יברך “שהכל נהיה בדברו” על המים ו”אדמה” על הירקות, או 
שיברך על הירקות בלבד בורא פרי האדמה ויפטור את המרק? אומר הרב )שם הערה 
159-160(, מתי הגמרא אמרה שיש למי השלקות דין הירקות עצמם ומברך עליהם 

בורא פרי האדמה? זה דוקא באופן שהמים באו בשביל הירקות, דהיינו כדי לבשל 
בהם את הירקות, באופן כזה המים טפלים להם. ומה שמברכים עליהם “בורא פרי 
האדמה” זה מסיבות שונות, או כמו תירוץ הרא”ש שגוף הפרי יצא לחוץ, או כמו סברת 
הרשב”א שעומדים לשליקה. וגם לפירוש הרא”ה והריטב”א שכוונת הגמרא שמתי 
שאני מברך על הירקות, אני פוטר את המים שנתבשלו בהם, כי מי השלקות נטפלים 
לירקות בעצמם. מה שאין כן מרק ירקות שהמים שבו לא באו בשביל הירקות, אלא 
אני רוצה את המים בפני עצמם, והירקות באו כדי לתת טעם במים. באופן כזה המים 
הם עיקר בפני עצמם, וכיון שכן הם לא נפטרים בברכת הירקות. וגם אם אני רוצה 

לאכול את הירקות, המים עיקר והירקות עיקר, ולכן יברך שתי ברכות.

תנו עיניכם בבירה
והרב מביא ראיה נפלאה לזה מתשובת הרא”ש )כלל ד’ סימן ט”ו(. הרא”ש נשאל מה ו. 

מברכים על שכר? שכר זה בירה, ואיך עושים את זה? משעורים, מבשלים שעורים, 
והמים ששם זו הבירה. ושאלו אותו מה לברך? אומר הרא”ש שמברכים על הבירה 
“שהכל נהיה בדברו”. ואל תגיד הרי אמרו שמי שלקות ברכתם כמו השלקות בעצמם, 
וא”כ לכאורה צריך לברך “בורא פרי האדמה”, שהרי ברכת השעורים בורא פרי 
האדמה, כי יש הבדל. מה ההבדל? שם המים באו בשביל הירקות, וכאן השעורה באה 
בשביל המים, ואם כן המים זה העיקר, וכיון שאני רוצה שהשעורה תתן לי טעם במים 
ואני נהנה מהמים שהם טעימים עכשיו, לכן כיון שהמים עיקר, אני מברך עליהם 
“שהכל נהיה בדברו”. ואותו דבר כתבו האחרונים לגבי ברכת הקפה, שיש שרצו לומר 
שמברכים עליו “בורא פרי העץ”, שהרי קפה זה עץ, אבל רוב ככל האחרונים הסכימו 
שמברכים על הקפה “שהכל נהיה בדברו”. למה? כי הקפה בא לתת טעם במים, וזה 
לא כמו מי שלקות שאני מבשל אותם במים, והמים באו בשביל השלקות. כי כאן 
הקפה בא להטעים את המים, אם כך המים הם עיקר, ומברכים עליהם “שהכל נהיה 
בדברו”. ולפי זה נמצא שאם הירקות באו בשביל המים, דהיינו מרק ירקות שאדם 
רוצה ליהנות מהמרק, לכל הדעות מברכים עליו שהכל נהיה בדברו, כיון שהמים עיקר, 
אבל מה הדין אם אני אוכל גם מהירקות? אומר הרב תתן ברכה לשניהם, יברך על 
הירקות בורא פרי אדמה ועל המים שהכל נהיה בדברו. ועוד הביא לזה הרב מדברי 

הגאון רבנו זלמן בש”ע שלו.

הערה מדברי חלק מהראשונים בדין שיכר
אלא שיש קצת להעיר, שיש עוד טעם שכתבו הראשונים לגבי שכר, למה מברכים ז. 

על השכר “שהכל נהיה בדברו” ולא “בורא פרי האדמה” כמו מי שלקות, לפי דעת 
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רוב הראשונים. שיש הבדל בין מי שלקות לשכר, שלגבי מי שלקות, הירק אין לו 
עילוי אחר, לכן המים שלו כמוהו, מה שאין כן השעורה יש לה עילוי אחר, כי אתה 
יכול לעשות ממנה לחם, וכיון שכן, יברך על המים שלה “שהכל נהיה בדברו”, וזה 
אפילו שהעיקר כאן זה המים. ולפי התירוץ הזה יוצא, שלמרות שהעיקר זה המים, 
והשעורה באה לתת טעם במים, מכל מקום אם לא שיש לשעורה עילוי אחר הייתי 
צריך לברך על השכר בורא פרי אדמה. ולמה? הרי לכאורה זה העיקר? נמצא שהטעם 
של הרא”ש זה לא מוסכם, וגם הרא”ש בעצמו הביא טעם כזה בפסקיו )ברכות פ”ו סי’ 
י”ב( וי”ל. ומ”מ בשו”ת פני הארי החי )סי’ ל”ח אות ד’( דייק מתשובת הרא”ש שאם יש 

לך מרק ירקות עם הרבה מים, תברך על המרק שהכל נהיה בדברו.

בתחילה יברך על המרק ואח”כ על הירקות
)דף ל”ט ע”א(. אני לא רוצה ח.  יש עוד הערה מדברי הרא”ה והריטב”א בברכות 

להאריך בדיוקים בדבריהם בסוגיא של “שיבתא” איך שהם מסבירים את הגמרא 
שם. אבל יוצא מדבריהם שאפילו אם יש מעט ירקות בתוך מים, הברכה של הירק 
פוטרת את המים, ונמצא שהדבר הזה מחלוקת. לכן במשנה ברורה איש מצליח )שם( 
כתבו העורכים שמכיון שהדבר לא יצא מידי מחלוקת, יברך בהתחלה “שהכל נהיה 
בדברו” על המרק, ואחר כך יברך “בורא פרי האדמה” על הירקות. למה? כיון שאם 
יברך קודם בורא פרי האדמה על הירקות, ממילא צריכים לחשוש לפוסקים שהמרק 

נפטר בירקות ולכן יקדים את המים, ואחר כך את הירקות. 

לגרום ברכה שאינה צריכה במקום מחלוקת הפוסקים
ולכאורה זה גורם לברכה שאינה צריכה? אבל כבר כתב הרב בברכת ה’ )חלק ט. 

א’ פ”א סעיף ז’( והביא לזה ראיות רבות, שמותר לגרום לברכה שאינה צריכה במקום 

מחלוקת הפוסקים. והביא את הראיה המפורסמת מדברי מרן )סימן קע”ד ס”ד(, בדין 
אדם שעושה הבדלה ובדעתו לאכול מיד סעודה רביעית2 ועדיין לא נטל ידיים. יש 
מחלוקת האם היין של ההבדלה פוטר את היין שבתוך המזון, ואומר מרן שיכוון 
בברכת “בורא פרי הגפן” של ההבדלה שלא לפטור את היין שבתוך המזון, וממילא 
כאשר שותה יין בתוך המזון יברך עליו. אבל איך מותר לעשות דבר כזה? הרי אם 
לא הייתי מכוון היה ספק ברכות להקל, וא”כ לכאורה אני גורם ברכה שאינה צריכה. 
אלא מכאן למדו האחרונים שמותר לגרום לברכה שאינה צריכה במקום מחלוקת 

פוסקים כדי לחשוש לדעות של הפוסקים שצריך לברך. 

לגרום לברכה שאינה צריכה בשחיטה
כיוצא בזה יש בהלכות שחיטה, כתב הפרי חדש )יו”ד סימן י”ט ס”ק ח’( שיש מחלוקת י. 

ראשונים אם אדם שחט כמה בהמות, אם מותר לדבר בין בהמה לבהמה, ורוב הראשונים 
כתבו שזה גורם הפסק ואסור לדבר בין בהמה לבהמה, ואם שח בין בהמה לבהמה 
זה נחשב כמו משהו חדש וצריך לברך עוד הפעם, וככה פסק מרן השלחן ערוך )שם 
סעיף ה’( שאם שח בין בהמה לבהמה צריך לחזור ולברך עוד הפעם. אלא שלמעשה 

אומרים סב”ל, כיון שיש כמה ראשונים שאמרו שלא הוי הפסק. אבל מכל מקום כל 
שוחט צריך להשתדל שלא לדבר בין בהמה לבהמה. ואומר הפרי חדש שאם אדם 
שוחט הרבה בהמות, והוא יודע שיכול לדבר חלילה, מה יעשה? יכוון בברכת השחיטה 
שהברכה תחול עד הזמן שהוא מדבר, ואחרי שהוא דיבר, הברכה כבר לא תחול. למה? 
בשביל שיוכל לברך עוד פעם על השחיטה )ולצאת יד”ח רוב הראשונים שמצריכים שוב 
לברך(. ולכאורה הרי הוא גורם לברכה שאינה צריכה, א”כ כיצד הוא יכול לכוון כך? 

אלא כיון שרוב הראשונים אומרים שצריך לברך אם הוא דיבר, ורק אנחנו חוששים 

יש עניין לעשות אותה מוקדם כדי ללוות את השבת. לא יעשה הבדלה ואחר כך יחכה, אלא אם    .2
הוצאָת את השבת - את המלכה, תלווה אותה מיד, ולא אחרי כמה שעות. לאחר שהוצאת אותה אתה 

משאיר אותה בחוץ?! אלא מיד אחרי ההבדלה תעשה מלווה מלכה.

לסב”ל, אם אני גורם לברכה שאינה צריכה במקום מחלוקת מותר. ולמה? כי לגרום 
ברכה שאינה צריכה זה דרבנן, שאמנם ברכה שאינה צריכה זה דאורייתא לדעת 
הרמב”ם וי”א שכן דעת מרן הש”ע וכמ”ש בברכת ה’ ח”א )פ”א ס”ב ובהערות שם. ע”ש( 
וע”ע בשו”ת בית נאמן למרן שליט”א ח”א )חאו”ח סימן כ”א(, אבל כאן בגלל שכבר עשיתי 
את זה ואני צריך לברך, ורק גרמתי את הדבר שאני אצטרך לברך, והגרמא הזאת 
אסורה מדרבנן, במקום מחלוקת הפוסקים מותר לעשות. והתבואות שור אמר )סי’ 
י”ט ס”ט( דבר אחר, שלא יכוון שלא יפטור, אלא יגרום היסח הדעת שיצטרך עוד פעם 

לברך. א”כ למדנו שבמקום מחלוקת הפוסקים מותר לגרום לברכה שאינה צריכה3.

תמיד יתחיל בברכת מי המרק
ולפי זה אם אדם בישל מרק ירקות, והוא רוצה ליהנות מהמרק, והמרק לא יא. 

סמיך, אלא יש בו הרבה נוזלים, ורוצה לשתות את המרק וגם את הירקות, באופן כזה 
יברך בתחילה “שהכל נהיה בדברו” על המרק, ואחר כך יברך “בורא פרי האדמה” על 
הירקות. ובמשנה ברורה איש מצליח )סי’ ר”ה במשנ”ב ס”ק י”א בהערות הארוכות הנדפסות 
בסוף הספר( כתבו שאם יש מעט ירקות, באופן כזה יכול לברך על הירקות “בורא פרי 

האדמה” ואח”כ יברך על המרק “שהכל”. אבל לעניות דעתי בכל מצב, בין אם יש 
מעט ירקות ובין יש הרבה, תמיד יתחיל לברך על המים, ואחר כך יברך על הירקות. 
ככה מוכח מהסוגיא של שיבתא )ברכות דף ל”ט ע”א(, שזה עשב קטן ששמים אותו 
בתוך המים להטעים אותם ויש הרבה מים, ומשמע מהגמרא שהם נפטרים בברכת 
השיבתא לפירוש הרא”ה והריטב”א. לכן בין אם יש מעט ירקות ובין אם יש הרבה 
ירקות, אם יש הרבה מים ואדם רוצה ליהנות מהמרק בעצמו, יברך על המרק ואחר 
כך על הירקות. וע”ע בחזון עובדיה ברכות )עמ’ קס”ז(. ומ”מ כתב מוה”ר בברכת ה’ 
שם שאם המרק מרובה מהירקות והם מרוסקים או חתוכים לחתיכות דקות מאוד, 

באופן שבכל כף עולה מרק יותר מירקות מברך רק שהכל. עכ”ד.

ברכת מרק עם ירקות טחונים
מה הדין אם עשו מרק טחון, דהיינו מרק שבישלו אותו עם ירקות וטחנו אותו, יב. 

אם לאחר  מה ברכתו? בורא פרי האדמה, או שהכל נהיה בדברו? גם כאן זה תלוי. 
שטחנתי את המרק הוא עדיין נוזלי שאפשר לשתות אותו, אז הוא כמו משקה, ויברך 
עליו “שהכל נהיה בדברו”. אבל אם אי אפשר לשתות אותו, אלא הוא צריך לעיטה, 
אדם אוכל בכפית וממיס אותו בלשון, כמו שאוכל שמנת או אשל, שמצד אחד לא 
צריך ללעוס אותו, ומצד שני לא שותים אותו, זה משהו באמצע. אז לעיטה דינה 
כמו אכילה, כמו שמוכח במרן )סימן ר”ח סעיף ו( שכתב: “קמח של אחד מחמשת מיני 
דגן ששלקו ועירבו במים או בשאר משקין, אם היה עבה כדי שיהיה ראוי לאכילה 
וללעוטו4 מברך בורא מיני מזונות”. דהיינו הקמח הזה של מיני דגן היו נותנים שם 
שמן5, מצד אחד לא צריך ללעוס את זה, ומצד שני גם לא שותים את זה אלא רק 
ממיסים את זה בלשון. ומרן העתיק את לשון הרמב”ם )פ”ג מהלכות ברכות ה”ג( שמברכים 
על זה מזונות. למה? כי זה נקרא אוכל. ומסיים מרן: “ואם היה רך כדי  שיהא ראוי 

3.  ואם יאמר אדם אני לא שוחט, אין הלכה זו קשורה אלי. רעיון זה שייך בכמה הלכות מצויות לכל 
אדם כגון טבילת כלים שאדם המטביל כמה כלים צריך להיזהר שלא ידבר בין כלי לכלי שיחה שאינה 
צריכה שאז לדעת רוב הפוסקים צריך לחזור ולברך ]במקו”א אספתי יותר משלושים פוסקים הסוברים 
ששוחט ששח בין בהמה לבהמה חייב לחזור ולברך[ וכן פסק מרן הש”ע, אז צריך לנהוג כעצת הפר”ח 
או התבואות שור. ובפרט לדעת מו”ר הגר”מ לוי זצ”ל בברכת ה’ ח”א )פ”ב ס”ו( שאם דעת מרן ורוב 

הפוסקים לברך אין חוששין לסב”ל ע”ש, לכן וודאי שיש לנהוג כעצות הנ”ל.
ואע”פ שהגירסא לפנינו “ללעסו”, הגירסא הנכונה “ללעטו” וכמו שהאריך בזה מוה”ר בברכת ה’    .4
ח”ב )פ”א סט”ז ובהערות שם(, ובח”ה )עמ’ מ”ג ובמ”ש שם עמ’ נ”ג(. והארכתי בזה בס’ שו”ת מגדל חננאל 

ח”א )סימן ב’(. ואכמ”ל.
ולתוניסאים יש את האוכל הזה, עוד מעט ט”ו בשבט, והם עושים מזה ‘בסיסה’ ויש גם ‘זמיטא’    .5

שמכינים אותה מחטים ושמן ומים וסוכר, ואוכלים את זה. 



לשתיה, מברך עליו שהכל ולאחריו בורא נפשות6”. מאכל כזה מברכים עליו “שהכל 
נהיה בדברו”. ואותו דבר לגבי המרק, אם המרק טחון כגון שריסק אותו )למשל בבלנדר(, 
אבל הוא לא נשתה אלא נלעס, מברכים עליו את הברכה שלו - בורא פרי האדמה. 

מה יברכו על זה האשכנזים?
אבל כל זה דוקא לספרדים, לאשכנזים זה לא ככה, למה? כי יש מחלוקת בין יג. 

מרן להרמ”א. בגמרא )ברכות דף ל”ח ע”א( אמרו שאם אדם לקח תמרים וריסק אותם, 
מה שנקרא בלשון הגמרא “טרימא”, ברכתם העץ. ורוב הראשונים סוברים שדברי 
הגמרא הם אפילו אם השתנתה צורתם ואפילו נימוחו לגמרי, למרות זאת מברך עליהם 
את הברכה שלהם. וזה לא דומה למשקה שיצא מהפרי, כי שם זה משהו אחר, זה 
זיעה של הפרי. אבל כאן הפרי עצמו נמצא, ואפילו שהשתנתה צורתו מברכים עליו 
כברכתו – “בורא פרי העץ”. וכן פסק מרן בשלחן ערוך )סימן ר”ב ס”ז(. ואילו הרמ”א 
)שם( חשש לשיטת התרומת הדשן )סימן כ”ט( שחשש לשיטת רש”י )ברכות דף ל”ח 

ע”א ד”ה טרימא מהו( שדין טרימא הוא רק בנתרסקו “קצת”, אבל אם התרסקו לגמרי 

יש לברך “שהכל נהיה בדברו”. אבל מרן הרב עובדיה ע”ה האריך בדין הזה בתשובה 
ביביע אומר )ח”ז חאו”ח סימן כ”ט( והביא שדעת רוב ככל הראשונים שאפילו השתנתה 
צורתם של הירקות או הפירות שריסקתי אותם, הברכה שלהם לא משתנה, אלא אם 
זה ירקות מברך “בורא פרי האדמה” ואם זה פירות מברך “בורא פרי העץ”. וגם הוא 
אומר שרש”י פרשן ולא פסקן )כמ”ש מרן הב”י סימן י’. וע”ע במבואו של מרן שליט”א לספרו 
ארים נסי גטין עמ’ 66(, וגם לא מוכרח שרש”י אמר את זה להלכה, אלא המציאות היא 

שלא מרסקים את זה הרבה, אבל אין הכי נמי שגם רש”י יודה שאפילו אם מרסקים 
אותו לגמרי מברכים עליו את ברכתו. ולכן העיקר כמו שפסק מרן. והוא הוסיף שגם 
החולקים מודים שבדיעבד אם בירך כברכתו יצא, שהרי הוא לא אמר שקר, כי זה 
באמת פרי העץ או האדמה וע”ע חזו”ע ברכות )עמ’ קל”ג(. וכן פסק מרן ראש הישיבה 
)ח”ג פ”ז סעיף כ”ו(, רק  מוה”ר בברכת ה’  4(. וכך פסק גם  251 הערה  )עלון מס’  שליט”א 
שהוא הוסיף סייג אחד, שאם הם נימוחו ונהפכו למשקה מברך שהכל כי זה לא פרי, 
וכך מוכח מדברי הרא”ה והריטב”א )בברכות דף ל”ח ע”א(. וגם מרן הרב עובדיה ביביע 
אומר הזכיר את דברי הרא”ה והריטב”א. ולכן אם אדם לקח פירות וריסק אותם עד 
שנהיו משקה, חוששים להרא”ה והריטב”א שסוברים שאם זה נהיה משקה מברכים 
עליו “שהכל נהיה בדברו”. אבל אם זה לא נהיה משקה, אלא זה עדיין אוכל דהיינו 
שאני לועט אותו )לא חייב ללעוס אותו, אלא כל שאני צריך ללעוט ואיני יכול לשתות אותו(, 
מברך עליו כברכתו. נמצא שמרק ירקות שטחנו אותו בבלנדר, אנחנו מסתכלים על 
המרק, אם אפשר לשתות אותו ברכתו “שהכל נהיה בדברו”, ואם זה לא נשתה, אלא 
לועטים אותו מברכים עליו “בורא פרי האדמה”. וכמובן שכל זה כשאינו אוכל אתו 
לחם, אבל אם הוא אוכל אתו לחם ודאי שאינו מברך על המרק, כי הלחם פוטר הכל. 

ברכת מרק עדשים
ששמים קצת עדשים וזה נוזלי מאד יד.  יש פעמים  מרק עדשים,  אותו דבר לגבי 

וברכתו “שהכל נהיה בדברו”. אבל יש פעמים שעושים את המרק עם הרבה עדשים 
והוא נהיה סמיך, אז זה נלעט ואי אפשר לשתות אותו ומברכים עליו “בורא פרי 
האדמה”. למה? כי זו אכילה. אמנם העדשים התרככו, אבל עדיין זה לא נוזל, ולכן 

ברכתו בורא פרי האדמה. 

לעיטה כאכילה 
וגם לעיטה נקראת אכילה, כמו שכתב הרב )ברכת ה’ ח”ב פרק א’ סעיף ט”ז( שאם טו. 

ולא לועסים אותם  אדם אכל שמנת או אשל שהם דברים שלועטים אותם בלשון, 
ולא שותים אותם, הם נחשבים לאוכל ולא למשקה. ולכן אם אדם אכל מהם כזית 
בתוך שבע דקות, צריך לברך אחר כך “בורא נפשות”, מה שאין כן אם היינו אומרים 
שזה נחשב שתייה לא שייך לברך כאן ברכה אחרונה. אבל כיון שזה אוכל, אם אדם 

6.  יש דבר כזה בצומות, אני זוכר שאבי מורי ]הרה”צ רבי בנימין כהן זצ”ל[ הריני כפרת משכבו, היה 
לוקח לפני הצום חטים קלויות, ומערבב אותם עם הרבה מים ושמן, עד שזה הופך להיות מימי )וזה 

הזמיתא שהזכרנו לפני כן(, ושותה את זה לפני הצום, ואומרים שזה נותן כוח בשביל הצום. 

אכל אותו בתוך שבע דקות שזה שיעור אכילת פרס מברך על זה בורא נפשות. והרב 
הביא לזה ראיות רבות. וגם מרן ראש הישיבה שליט”א שה’ ישלח לו רפואה שלימה 
הסכים לזה )עלון בית נאמן מס’ 143 אות י”ז ומס’ 144 אותיות ה’-ו’. ועוד( שהלעיטה נחשבת 
לאכילה. אלא שהרב )בברכת ה’ שם( חידש עוד על פי דברי הרמב”ם בדיני טומאה וטהרה, 
שגם משקה שנקרש, למשל אדם שהיה לו מרק דגים ושם אותו במקרר והוא נקרש, 
והוא לא יכול לשתות אותו עכשיו כי הוא נהיה קרוש וצריך ללעוט אותו בלשון, 
אף על פי שעיקרו נוזלי, עכשיו שהוא נקרש הוא אוכל, ואם אכל כזית בכדי אכילת 
פרס מברך בורא נפשות רבות. ולמה? כי לעיטה דינה כאכילה לא רק בדבר שהיה 
אוכל מעיקרו, אלא אפילו בדבר שהיה משקה ואחר כך קרש וקפא, ועלה לדרגה 
שהוא כבר לא נשתה ורק נלעט, דינו כאוכל. כך הוכיח הרב מדיני טומאה וטהרה 
שהרמב”ם )פ”ט מהלכות טומאת אוכלין ה”ב( כתב לעניין מרק גריסים שאם הוא נקרש 
הוא מקבל טומאת אוכלים. ולכאורה איך זה יתכן הרי זה משקה ולא אוכל? אלא שגם 
דבר שהיה מעיקרו משקה ונקרש נעשה אוכל, מברך עליו בתחילה שהכל, ולאחריו 
מברך את הברכה האחרונה שלו - אם אכל בכדי אכילת פרס - בורא נפשות רבות. 

מי קומפוט ומי תירס
אם אדם אוכל קומפוט, דהיינו שבשלו את הפירות במים וסוכר. וכאן המים באו טז. 

בשביל הפירות. לכן אם אני שותה רק את המים, אני מברך “שהכל נהיה בדברו”, ואם 
אני אוכל את הפירות עם המים, אני אברך על הפירות “בורא פרי העץ”, ופטרתי את 
המים. למה? כי זה בדיוק כמו מי שלקות. אותו דבר לגבי התירס, שמבשלים אותו 
במים ונשאר מעט מהם, ושם המים באו בשביל התירס ולא בשביל לשתות אותם, 
ולכן אם אדם אוכל את התירס מברך “בורא פרי האדמה” ופוטר את המים שבושל 
בהם, כמו שהסבירו הרא”ה והריטב”א שמה שאמרנו שמי שלקות דינם כשלקות, 
דהיינו שבישלתי ירקות במים, והמים באו בשבילם, אז אם בירכתי על הירק, המים 
נפטרו בברכתו, אפילו שאני לא שותה אותם ביחד אלא אחר כך. ובלבד שלא יהיה 

היסח הדעת וכיוצא בזה.

חובת הכרת הטוב
פרשת השבוע מלמדת אותנו על חובת יז.  נאמר כמה דברים על פרשת השבוע. 

הכרת הטוב. בפרשה יש שבע מכות, אבל שלוש מכות הראשונות - דם צפרדע וכנים 
לא משה עשה אותן, אלא אהרן. הקב”ה אמר למשה תאמר לאחיך אהרן שיכה את 
היאור ואת עפר מצרים. למה? אמרו חז”ל )שמות רבה פרשה ט’ אות י’( זו הכרת הטוב 
לדומם. משה רבנו היתה לו הכרת הטוב לדומם – ליאור, כי כשהוא היה קטן, שמו 
אותו בתיבה והחביאו אותו ביאור, אז יש לו הכרת הטוב ליאור. משה אמר אני יכול 
להכות את היאור שהחביאו אותי שם כשהייתי קטן?! אני לא יכול. והקב”ה ידע את 
זה. אמר למשה לא אתה תכה את היאור, לא במכת דם ולא במכת צפרדע, אלא אהרן 
אחיך. אותו דבר גם במכת כנים. משה רבנו יש לו הכרת הטוב לעפר, שאחרי שהוא 
הכה את המצרי “ויטמנהו בחול” )שמות ב’, י”ב(, אז הוא השתמש בחול, הוא נעזר בו 
שלא יגלו אותו אחר כך הממשלה. אמר איך אני אכה עכשיו את החול במכת כנים?! 
אמר לו הקב”ה לא אתה תכה, אלא אהרן אחיך. ללמדנו שאפילו לדומם חייבים הכרת 
הטוב. שואל הרב דסלר ע”ה במכתב מאליהו )ח”ג(, הרי לא מובן מה שייך אצל דומם 
“הכרת הטוב”. מילא אצל אדם, יש לו רגשות, הוא מבין, שייך הכרת הטוב. או אפילו 
נאמר בעל חי, גם הוא מרגיש7. אבל דומם מה שייך אצלו הכרת הטוב8? כיוצא בזה 

7.  יש ירושלמי )מסכת תרומות פ”ח ה”ג( שמספר שפעם בא חכם אחד לבית של מישהו, התארח אצלו, 
הזמין אותו לסעודה. והנה הוא רואה על השולחן כלב מפחיד, יושב ככה לידו על השולחן. והוא נבהל, 
לא הרגיש בנוח. אבל לא נעים לו ללכת. בעל הבית הרגיש שהחכם לא מרגיש בנוח שיש כלב ליד 
השולחן, אז הוא אמר לו כבודו לא יבהל, וידון אותי לכף זכות. פעם אחת הוא הלך עם אשתו בדרך, 
והתנפלו עליהם שודדים ורצו להתעלל בהם. והכלב הזה קפץ ושיסע אותם, הציל אותם. אמר מאז 
בעד הכרת הטוב לכלב שהציל אותו ואת אשתו, בזמן הסעודה יש לו כסא מיוחד, והוא יושב לידם על 

השולחן. והכלב מבין את הדבר הזה. בעל חי שייך אצלו הכרת הטוב.
8.  אמנם גם אצל דומם יש איזה הרגשות. חז”ל אומרים )תענית דף י”א ע”א( על הפסוק )חבקוק ב’, י”א( 
“אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ תענינה” שקורות ביתו ואבני ביתו של אדם, מעידין עליו. ושמעתי פעם 



יש לשאול על מה שאמרו חז”ל )ב”ק דף צ”ב ע”ב( בור ששתית ממנו מים אל תזרוק בו 
אבן – “בירא דשתית מיניה, לא תשדי ביה קלא” - מה הבור מרגיש?

הכרת הטוב לדומם זה לימוד וחינוך לעצמנו
אומר הרב דסלר פירוש נפלא. מה שמשה רבנו לא הכה את היאור ולא הכה את יח. 

העפר, זה לא בשביל היאור ולא בשביל העפר, זה דומם. “לא חלי ולא מרגיש” )יומא 
זה בשביל משה עצמו! לחנך אותו להכרת הטוב, לחנך את עצמו  דף כ”ב ע”ב(. אלא 

להכרת הטוב. ונלמד קל וחומר, ילמד מזה שצריך להכיר טובה, יתרגל להכיר טובה, 
על אחת כמה וכמה לבשר ודם, על אחת כמה וכמה למלך מלכי המלכים הקב”ה. זה 

לא בשביל היאור, אלא בשביל משה, לחנך את עצמנו להכרת הטוב. 

עלון ‘בית נאמן’
על פי המהלך הזה מסביר הרב דסלר את ההלכה שאומרת שבליל שבת בזמן יט. 

הקידוש מכסין את הפת )וגם בברכת המזון אם מברכים על כוס יש מכסים את הפת(. ואמרו 
חז”ל )הובא בטור סי’ רע”א( שהטעם הוא כדי שלא יראה הפת בושתו. כי כתוב בפסוק: 
“ארץ חיטה ושעורה וגפן” )דברים ח’, ח’(, המוציא קודם לגפן, ואתה מקדש על הגפן 
)על היין( לפני המוציא, לכן כדי שלא תתבייש הפת, מכסים אותה. שואל הרב דסלר 

וכי הפת מתביישת? מה זה שלא יראה הפת בושתו? אלא אומר הרב דסלר זה לא 
בשביל הפת, אלא זה בשבילנו. אם דומם שלא מבין אנחנו מכסים אותו כדי שלא 
בשבילנו אנחנו נבין עד כמה חמור העניין לא יבייש אדם חלילה  יראה בושתו, אז 
ולא לפגוע בו. זה מוסר לעצמנו. אבל על כל פנים ראינו את העניין של הכרת הטוב, 
וכמה  כמה היא גדולה. שאפילו לדומם צריך שתהיה הכרת הטוב, על אחת כמה 
שאנחנו צריכים להכיר טובה למרן ראש הישיבה, שהקב”ה יחזקהו ויאמצהו ונחזור 
ליהנות מאורו ומשיעוריו הנפלאים. ומה הכרת הטוב שלנו למרן ראש הישיבה? 
להתפלל עליו שיהיה בריא, שהקב”ה יתמיד בריאותו, יתן לו ישוב הדעת ונחת 
והצלחה מכל תלמידיו, ומכל יוצאי חלציו. אתם לא יודעים איזה מהפך נהיה בעולם 
בגלל השיעורים של הרב, אנשים חוזרים בתשובה מזה. אני נפגש עם אנשים שחזרו 
בתשובה בגלל העלון. גם ההלכות שהרב אומר אותם, זה לא משהו רגיל, אלא תמיד 
יש בהם חן מיוחד וטעם מיוחד, וזה מקרב את האנשים. ולא רק אנשים רחוקים, אלא 
גם אנשים קרובים. ולא רק מבני עדות המזרח. אנשים אומרים אנחנו כל כך נהנים 
מהעלון, רבנים, ראשי ישיבות, מורי צדק, כולם קוראים את העלון ונהנים מההשקפה 
של מרן ראש הישיבה, מהחכמה שיש שם, מדרך הלימוד. אמרו לי: התחלנו ללמוד 
בדרך שהרב מלמד אותנו. כל פעם הרב כותב עוד הערה, עוד שאלה ועוד השקפה, 
ולומדים בדרך הזו. זה משהו עצום. אז כמה הכרת הטוב אנחנו צריכים להכיר למרן 
ראש הישיבה, ולהתפלל עליו שהקב”ה יחזקהו ויאמצהו ויתמיד בריאותו אמן כן 

יהי רצון. זו הכרת הטוב. 

מרן סבא קדישא רבי רחמים חי חויתה הכהן זצוק”ל
הסבא קדישא רבי חויתה ע”ה שעוד שבוע וחצי ההילולא שלו, היה מצוין מאד כ. 

בהכרת הטוב. סיפר לי הגאון הבקי הצדיק רבי משה חורב ע”ה )חבל על דאבדין( שהיה 
לו דוד בצרפת שקראו לו מאיר חורי )היה יותר גדול מאביו(, הוא היה תלמיד של הסבא 
שבבית הספר ‘ותתפלל חנה’ של הישיבה הקדושה עשו נסיון, הביאו להם צלחות ואמרו להם שישימו 
צמר גפן עם זרעונים של שעועית. בשלוש צלחות. לצלחת אחת יגידו מלים שליליות, שלא יגדל ושלא 
יצמח שלא יצליח. עם הצלחת האמצעית לא ידברו אתה מטוב ועד רע, לא ידברו שום דבר. ועם הצלחת 
השלישית הפוך, יתפללו שזה יצמח ויגדל, ויברכו את הגרעינים של השעועית ואת הקטניות שם, 
ויתפללו ויאמרו מלים טובות: “איזה יופי”, ו”איך זה צומח”. שיעודדו. וראה זה פלא, רוב ככל הבנות 
סיפרו שבצלחת שאמרו מלים שליליות שלא יגדל ולא יצמח - לא צמח ולא גדל, להיפך – נבל. בצלחת 
שלא דברו כלום – צמח, אבל לא משהו מיוחד. אבל בצלחת שהתפללו וברכו ואמרו מלים טובות - צמח 
וגדל יפה. “ויצץ ציץ ויגמול שקדים” )במדבר י”ז, כ”ג(. רואים מכאן שגם על דומם יש השפעה. אנחנו לא 

מבינים את הדברים האלה. אבל בפשוטו דומם לא מבין לא ולא מרגיש. 

רבי חויתה ע”ה. והוא סיפר לו סיפור מדהים עד כמה גדולה הכרת הטוב שהייתה 
לסבא מרן רבי חויתה ע”ה, לפני שרבי חויתה ע”ה עלה לארץ הוא היה בג’רבא רב 
ראשי, ומג’רבא נסע לתונס, ובתונס הוא שהה זמן מועט, ומשם הוא הפליג לארץ 
הקודש. וכאשר הוא היה בג’רבא, והציבור ידעו שזו הנסיעה האחרונה שלו, פעם 
אחרונה שרואים את הרב האהוב שלהם. אז “כולם נקבצו באו לך” )ישעיה מ”ט, י”ח(. 
הרב נתן להם דרשה, ובקשו ברכות. אחר כך אמרו מי יזכה להסיע את הרב לתונס 
פעם אחרונה? היו שם גבירים גדולים. כל אחד אומר “עלי יניח צדיק את ראשו” )חולין 
דף צ”א ע”ב(, “עלי יניח צדיק את ראשו”. אבל הסבא ע”ה אמר - מאיר חורי הוא יהיה 

הנהג, הוא לוקח אותי לתונס! היו שם גבירים גדולים שנפגעו. מה זה? הרב לא מכבד 
אותנו? הוא פוגע בנו. למה הוא לוקח אדם פשוט שהוא יהיה הנהג שלו? אז מה אם 
הוא למד אצלו?! אבל הם התביישו להגיד את זה לרב. אז הם הלכו לתלמידו הגדול 
- הרב רפאל כדיר צבאן ע”ה ואמרו לו: מה זה? תגיד לרב שאנחנו רוצים לקחת אותו, 
למה פלוני לוקח אותו? וכי הוא יותר טוב מאתנו?! אז הלך הרב צבאן ע”ה לשאול 
את הסבא ואמר לו: כל העם רועשים וגועשים למה לקחת את מאיר חורי שהוא יהיה 
הנהג שלך והוא יקבל את הברכה האחרונה שלך? אמר לו: יש לי הכרת הטוב כלפיו. 
כי לפני כמה שנים הדוד שלו )של הסבא( היה חולה, והיו צריכים להעביר אותו לתוניס, 
ובכומיתי ]וועד הקהילה[ דנו מי יקח אותו ואיך ילך, זה קשה ויש הוצאות. ומאיר 
חורי אז היה בחור, והוא ישב שם באסיפה, והוא אמר אני אקח אותו. אביו בעט בו 
ברגלו מתחת לשולחן... אמר לו שב בשקט, גדולים כאן דנים, ואתה אומר אני אקח 
אותו?! הסבא שמע את זה, אמר מה הבעיה? שהוא יקח אותו! אמר לו, מאיר, אתה 
יכול לקחת אותו? אתה אחראי עליו? אמר לו אני אחראי, ולקח אותו. איפה היו אז 
כל הגבירים האלה?! ואני זכרתי את הדבר הזה, עכשיו כשאני נוסע נסיעה אחרונה 
מג’רבא, הוא יזכה במצוה הזאת, והוא יקבל אחרון את הברכה שלי. זו הכרת הטוב. 

הכרת הטוב גם מעולם האמת
והכרת הטוב של הסבא זה לא רק בעולם הזה, אלא היא גם בעולם האמת. יש כא. 

סיפור שכבר התפרסם, אבל נספר אותו לאלה שלא יודעים. אחי רבי חיים זצ”ל )שייסד 
את מוסדות “חכמת רחמים”( לפני הרבה שנים, השערים של תוניסיה שהיו סגורים והיה 

אסור להיכנס לתוניסיה, התחילו להיפתח ונתנו אישור להיכנס, הוא רצה לנסוע 
לתונס, גם לציבור וגם לעשות לטובת הישיבה. אבל אמי ע”ה לא הסכימה לו, אמרה 
לו אתה הולך למדינה מוסלמית, אני מפחדת עליך. אל תלך לשם! ואז היה ידיד שלו 
במרסיי קראו לו כמיס פרץ, אמר לו: רבי חיים! למה אתה מפחד ללכת? הציבור רוצה 
לראות אותך ולשמוע אותך, ואתה יכול לעשות שם נפלאות. אני מבטיח לך שאם 
אתה בא, אני עוזב את העבודה שלי שבוע שלם, ואני נוסע אתך והולך אתך ממקום 
למקום. ואני יש לי אזרחות תוניסאית, אל תדאג. הרב חיים אמר את זה לאמא ע”ה, 
והיא אמרה לו, אם יש לך מישהו ‘ולד אלבלאד’ - בן העיר עם אזרחות מלווה אותך, 
אני לא דואגת, לך לחיים טובים ולשלום. אז הוא נסע אתו, והלכו לזרזיס, ג’רבא, וכל 

המקומות, ואח”כ אחי חזר לארץ. 

“כמו שעזרתי לנכד שלך כך תעזור לי”
אחרי כמה שנים ממעשה זה, סיפר כמיס שבאה אליו המשטרה. הוא עובד מוסך, כב. 

חלקי חילוף וכו’, ובאו ולקחו אותו. אמר להם: לאן אתם לוקחים אותי? אמרו לו: לבית 
הסוהר, אתה חשוד שאתה מסתחר בחלקים גנובים, אמר, מה פתאום! תבדקו! אמרו 
לו: יש לנו “מידע מוצק”, לקחו אותו. אמר להם: תנו לי להתקשר לבית, לא נתנו לו, 
אל תתקשר. לקחו אותו ושמו אותו במאסר, והוא מחכה שידברו אתו, ואף אחד לא 
מדבר אתו. אמר, תנו לי להתקשר. אמרו לו: אתה לא יכול לדבר עם אף אחד. הוא 
שם כבר כמה שעות, והילדים שלו חוזרים מבית הספר, והוא לוקח אותם בדרך כלל, 



עכשיו הם ידאגו לו, הוא כולו מפחד ורועש. מה הם רוצים ממנו?! והם לא מדברים. 
“רבי חויתה, אני עזרתי לנכד שלך, עזבתי שבוע  אז הוא נשא עיניו לשמים ואמר 
את העבודה ונסעתי אתו, הכל בשבילו. אז אני מבקש ממך, כמו שעזרתי לנכד שלך, 
בבקשה תעזור לי ותסייע בידי”. תפלה מכל הלב. לא עברה דקה )הוא מספר את זה 
בעצמו. זה לא סתם סיפור, שמענו את זה מהפה שלו(. אמר “טרם יקראו ואני אענה” )ישעיה 

ס”ה, כ”ד(, פחות מדקה והוא שומע בכריזה שאומרים “מיסיו )אדון( פרץ, לך הביתה, 

אתה משוחרר”. והוא אומר ברוך ה’, עד היום כבר עברו הרבה שנים, לא דברו אתו 
יותר על התיק הזה מטוב ועד רע. נעלם הכל. למה לקחו אותו? ואיך החזירו אותו? 

זה הכח של הכרת הטוב של הסבא בשמים למי שעזר לנכדים שלו. 

מרן רבי חויתה לא נשאר חייב
שזה הזמן גם כן כג.  אנחנו נמצאים כעת לפני ההילולא של הסבא קדישה ע”ה. 

מאות  שאנחנו מחזקים את המוסדות הגדולים “מוסדות חכמת רחמים” שיש בהם 
תלמידים וקרוב למאה אברכים, וזה בירושלים בדרום ובמרכז. “בכל הארץ יצא קוום” 
)תהלים י”ט, ה’( - המפעל הגדול של ‘עלון בית נאמן’, שחסדי ה’ זכינו שהוא נתן לנו את 

הזכות הזאת להפיץ את תורתו של מרן ראש הישיבה שליט”א מדי שבוע בשבוע כבר 
כמה שנים, כמאה אלף עותקים מדי שבוע בפ”י כן ירבה וכן יפרוץ. ובחסדי ה’ נזכה 
עוד הרבה שנים להפיץ את תורתו של מרן שליט”א בבריאות ובשמחה, ודאי כמה 
צריך הכרת הטוב למוסדות על הדברים האלה. לכן כל אחד צריך להשתדל ולסייע 
למוסדותינו הקדושים “חכמת רחמים”. ורבי חויתה לא נשאר חייב. לכן מי שמשתדל 

ועוזר, ודאי שיראה עזרה משמים. 

אבי המוסדות הצדיק רבי בנימין כהן ע”ה
גם אבא מארי הצדיק רבי בנימין ע”ה הכ”מ גם כן הייתה לו מדת הכרת הטוב כד. 

ענקית, מי שעשה לו טובה היה זוכר לו אותה. לא כמו היום, שאם אדם עושה לחברו 
טובה, חבירו מתכחש לה, ולא רק שהוא מתכחש, אלא הוא אומר לו אתה עשית לי 
טובה?! אני לא הייתי צריך אותך בכלל. יכולתי להסתדר לבד, מי ביקש ממך בכלל 
לעזור לי?!... אתה אומר לו אבל אתה השתטחת לפני, ובטלפון דיברת שאני אעזור 
לך. אתה לא צריך אותי?! אומר לו נו, אני רציתי בשבילך, להראות לך שגם אתה 
יכול ולעודד אותך... אבל אני בלעדיך הייתי מסתדר עוד יותר טוב. רק רציתי קצת 
לעשות לך מצב רוח, שתרגיש שגם אתה עשית משהו, שאתה יכול לעזור... ככה 
עושים אנשים, לבטל את הטובות. עושים הפוך - העוזר נהפך לנעזר והעזור הוא 
העוזר... “כשל עוזר ונפל עזור” )ישעיה ל”א, ג’(. זה מה שהיום קורה. ולמה קורים כל 
הדברים האלה? כי אנשים לא רוצים להרגיש חייבים. אני חייב?! מה פתאום! הרי מה 
אומרים היום? אני אסיר תודה. הוא אסיר. אם אני חייב בהכרת הטוב, אז אני חייב 
לו, ואנשים לא רוצים להיות חייבים, אז הם מתכחשים ועושים הפוך - אתה חייב 

לי, תגיד תודה שלא ביקשתי ממך תשלום על העזרה שעזרת לי... 

כמה גדול הענין של הכרת הטוב
לכן חז”ל אמרו )מדרש תנחומא שמות ה’( מי שכופר בטובתו של חברו בסוף כופר כה. 

בטובתו של מקום. פרעה הרשע אמרו עליו “אשר לא ידע את יוסף” )שמות א’, ח’(. 
מה זה לא ידע את יוסף? גם למאן דאמר )עירובין דף נ”ג ע”א( ויקם זה מלך חדש, וכי 
אתה לא יודע מי הוא יוסף? שמונים שנה הוא היה שר האוצר של מצרים, הפך אותה 
למעצמה, הציל אותה. אתה לא זוכר? אתה לא למדת היסטוריה? וזה לא היסטוריה 
של הרבה שנים, זה עכשיו. לא. הוא לא ידע את יוסף, מתכחש ליוסף כדי לא להרגיש 
חייב. בסוף הוא אמר “מי ה’ אשר אשמע בקולו” )שם ה’, ב’( ח”ו. זה הכופר בטובתו 
של חבירו, בסוף כופר בקב”ה. כי אדם שלא רוצה להרגיש חייב, אז חלילה גם כלפי 
הקב”ה הוא לא רוצה להרגיש חייב. כמה גדול הענין של הכרת הטוב. ואבא ע”ה 

הייתה לו הכרת הטוב מיוחדת, אם זה לרבותיו שלמד אצלם תורה, ואם זה למי שהיה 
עושה לו טובה, הוא לא היה שוכח אותו, תמיד היה מתפלל עליו ומברך אותו. זה 
ענין של הכרת הטוב. ולמדנו את המסר הזה מהפרשה שלנו. אם זה לחברים, אם זה 
בבית, האדם צריך להכיר טובה לאשה שהיא מנקה ושוטפת ומכבסת ועושה הכל. 
זה לא חלילה איזה עובדת זרה ח”ו, אלא אשתך עושה את הדברים האלה. כמה צריך 
להכיר לה תודה על הדבר הזה. וכן להיפך, כשהבעל עושה ועוסק ומביא. זה צריך 
להיות הדדי, אחד מכיר טובה לשני. הילדים להורים שלהם, חבר לחברו, לא להתכחש 

לדברים האלה. הפוך. זו מדה מגונה שאדם לא מכיר טובה. 

 לסייע בכל כוחנו למוסדות הקדושים 
שעושים הרבה למען ולטובת עם ישראל

היה מעשה )אני לא אזכיר את השמות של הישיבות( בישיבה גדולה בירושלים שהיו כו. 
לה מאה וחמשים בחורים, והייתה לה ישיבה אחות שהיה לה אלף בחורים, אז אותו 
ראש ישיבה שהיה לו מאה וחמשים בחורים רצה לפתוח ישיבה קטנה, ומהישיבה 
הקטנה יעלו לישיבה הגדולה, ואם עכשיו יש לו מאה וחמשים בחורים, אז יהיו לו 
עוד מאתים-שלוש מאות, וככה זה יגדל ויתפתח. הוא פתח ישיבה קטנה, והשקיע 
שם את הונו ואונו. וכאשר הגיעו הבחורים לשיעור ג’, היו שם איזה שבעים בחורים, 
אמר ברוך ה’, חוץ מהתלמידים שבאים מבחוץ להבחן אצלו בישיבה, יבואו התלמידים 
האלה גם כן. גם אם לא כל השבעים יבואו חמישים, וזה גם כן דבר נאה להתכבד בו. 
והנה הוא רואה שרוב ככל הבחורים אף אחד מהם לא בא להיבחן ולהירשם לישיבה 
הגדולה. חרה אפו. אז הוא אמר למשגיח שם: מה זה צריך להיות? אמר לו: אנחנו טובת 
הבחורים מול עינינו. נכון שיש לך ישיבה בסדר, אבל יש ישיבות יותר טובות, ואנחנו 
דואגים להם. אחרי משא ומתן החליטו שהולכים לראש ישיבת פונוביז’ - מרן הרב 
שך ע”ה לקבל ממנו עצה. )את הסיפור הזה סיפר חכם שהיה נוכח שם(. הרב שך שאל את 
המשגיח שם: האם בישיבה הגדולה שלו יש בחורים מקולקלים או משהו לא טוב? 
אמר לו: לא, הישיבה בסדר. אמר לו הרב: אז למה אתה לא שולח אותם לישיבה הזאת? 
אמר לו: יש ישיבות יותר טובות, ואני דואג לבחורים שתהיה להם עוד ישיבה ועוד 
פוטנציאל. אמר לו הרב שך: ומה עם הכרת הטוב? ההוא פתח את הישיבה והשקיע 
בה מאונו והונו. איפה הכרת הטוב? איך אתה שולח אותם למקומות אחרים? הוא 
פתח ישיבה קטנה, והוא קיוה וציפה שיבואו אליו! אמר לו המשגיח: נכון שצריך 
הכרת הטוב, אבל אני דואג להם שיצמחו עוד יותר טוב. אמר לו הרב שך: מי שאין לו 
הכרת הטוב הוא מושחת! עדיף שילך לישיבה פחות טובה, ולא יגדל מושחת. זה אמר 
מרן הרב שך. כמה צריכים להכיר טובה. כמו שראינו בפרשה שצריך להכיר טובה 
לדומם, על אחת כמה וכמה לבשר ודם, ועל אחת כמה וכמה למלך מלכי המלכים 
הקב”ה. לכן נשתדל בשבוע וחצי עד ההילולא של הסבא קדישא מרן רבי רחמים חי 
חויתה ע”ה לסייע בכל כוחנו לישיבה הקדושה ולמוסדות הקדושים שעושים הרבה 

למען עם ישראל ולטובת עם ישראל. ברוכים תהיו ושבוע טוב. 

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך וישמור וינצור את מרן 
עטרת ראשנו ראש הישיבה רבנו מאיר נסים בן כמסאנה, א-ל נא רפא נא לו, א-ל 
נא רפא נא לו, ברמ”ח אבריו ושס”ה גידיו, רפואה שלמה והחלמה מהירה. וכן יברך 
את כל הקהל הקדוש גדולים וקטנים, וכל השומעים, וכל הקוראים וכל המאזינים, 
ויקויים בהם הכתוב “וידבר ה’ אל משה לאמר. יברכך ה’ וישמרך. יאר ה’ פניו אליך 
ויחונך. ישא ה’ פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם” 

)במדבר ו’ כ”ב, כ”ד-כ”ז(. וכן יהי רצון ונאמר אמן.









"ולא יוכל לראות" מי?
תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות ניתן לענות בקו בית 
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרון משבוע קודם:   שעון מן התהלים מנין? ”שמרו עדותיו וחוק 
נתן“ ראשי תיבות שעון.  הזוכה: ב. מזור - תל ציון

פתרון התמונה: מופת הדור מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, וחמיו הרב הגאון רבי אברהם פטאל 
זצ"ל )מחבר ספר ויאמר אברהם(. הזוכה: יאיר אליאסי - ירוחם

בשתי החידות, יש להקפיד לומר את התשובה והפרטים )כולל שם, כתובת 
וטלפון( בצורה ברורה! הודעה שאינה ברורה כולה למערכת, לא תיכנס להגרלה

תשובה ניתן לענות בקו 
בית נאמן 079-9270505 

שלוחה 22. נא לשלוח 
התשובות עד יום ראשון 

בערב
בין הפותרים נכונה יוגרל 

פרס )חובה לציין שם 
וכתובת בצורה ברורה(

 ַרֵּבנּו ָמָרן ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק 
ַרִּבי ַרֲחִמים ַחי ְחִויָתה ַהּכֵֹהן זצ"ל

ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא יֹום ְּפִטיַרת מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַהָּגאֹון ַרִּבי ַרֲחִמים ַחי ְחִויָתה 

ַהּכֵֹהן זצ"ל, ֶׁשָהָיה ָהַרב ֶׁשל ַאָּבא. הּוא ֶהֱעִמיד ַהְרֵּבה ַתְלִמיִדים, 

ְוָהָיה אֹוֵהב אֹוָתם ְמאֹד. ָהיּו לֹו ְׁשֵני ָבִנים ְוִנְפְטרּו )בעוה"ר( ְוִנְׁשֲארּו 

ְּגדֹוִלים.  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ְוִניִנים  ְנָכִדים  ֵיׁש לֹו  ֲאָבל  ָבנֹות,  לֹו 

ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא עֹוִׂשים ֶאת ַהִהּלּוָלא ֶׁשּלֹו ְבמֹוַׁשב ְּבֶרְכָיה, ּוְמַסְּפִרים 

ִנְפָלאֹות ַעל ָּכל ִמי ֶׁשּתֹוֵרם ַלְיִׁשיָבה ַעל ְׁשמֹו "ָחְכַמת ַרֲחִמים", 

ְּביֹום ַהִהּלּוָלא. ִמי ֶׁשָּיכֹול ָלֶלֶכת ְלָׁשם ִהֵּנה ַמה ּטֹוב, ּוִמי ֶׁשֵאינֹו 

ָיכֹול ָלֶלֶכת ַיְדִליק ֵנר ְּבֵביתֹו, ְויֹאַמר "ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו 

ַהָּגאֹון ַרִּבי ַרֲחִמים ַחי ְחִויָתה ַהּכֵֹהן", ְיַבֵּקׁש ַמה ֶּׁשִּיְרֶצה, ְוִיְתרֹם 

ַהֵּנרֹות?!  ְוִכי ַאָּתה עֹוֶׂשה לֹו "ּתֹוָדה ַרָּבה" ִעם  ַהּזֹאת.  ַלְיִׁשיָבה 

ְוִכי ָהַרב ָצִריְך ֶאת ַהֵּנר ֶׁשְּלָך?! ַּפַעם ָרִאיִתי ִבְבֵאר ֶׁשַבע ֶׁשָעׂשּו 

ַאְזָּכָרה ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַרִּבי סּוסּו כֵֹהן, ְוֻכָּלם ִהְתַנְּדבּו 

ַהֵּנר ָהִראׁשֹון ְוַהֵּנר ֵׁשִני ְוכּו'. ָאַמְרִּתי ָלֶהם: "ָהַרב ֹלא ָחֵפץ ַּבֵּנרֹות 

ֵאֶּלה, הּוא רֹוֶצה ֶׁשִּתְלְמדּו תֹוָרה".

ָהַרב ַרִּבי ְחִויָתה ַזַצ"ל ָהָיה ָנבֹון ּוִפֵּקַח ָעצּום, ְויֹוֵדַע ִלְמׁשְֹך ַּתְלִמיִדים 

ָהָיה חֹוֶלה  ְּבֵעֶרְך( הּוא  ַאְרָּבִעים  )ְּבִגיל  ַּפַעם  ִּבְלַבד.  ִפיו  ְּבִאְמֵרי 

ְוהֹוֵלְך ּוִמַּדְרֵּדר ַעד ֶׁשֹּלא ָיכֹול ָלזּוז ִּבְכָלל ָאז ָלְקחּו אֹותֹו ָלֲעָיָרה 

ַמְעָינֹות  ִּכי ָהיּו ָׁשם  ִלי(,  )ִנְדֶמה  "ַחָּמאם-ַאַּלף" ִּבְדרֹום ּתּוִניְסָיה 

ַחִּמים ְּכמֹו ַחֵּמי ְטֶבְרָיה.

ַּפַעם ַאַחת ָּבא ָלַרב ִמיֶׁשהּו ֶׁשָהָיה 

עֹוֵבד ַּבּסֹוְכנּות )ְוַכִּנְרֶאה ִהִּגיַע ֵמֶאֶרץ 

ְלִיְׂשָרֵאל ְלֶג'ְרָּבא(, ְוהּוא ֹלא ָהָיה ָכל 

ָּכְך ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ָאז הּוא 

ָאַמר ָלַרב: "ֲאִני רֹוֶצה כֹוס ַמִים", 

ּוָבָאה ַהַּבת ֶׁשל ָהַרב ְוֵהִביָאה לֹו 

כֹוס ַמִים, ָאַמר ָלּה "ּתֹוָדה ַרָּבה" 

ְוִהְתִחיל ִלְׁשּתֹות, ִמָּיד ָׁשַאל אֹותֹו 

ּתֹוָדה  ָּלּה  ָאַמְרָּת  "ָלָמה  ָהַרב: 

ָטְרָחה  "ִהיא  לֹו:  ָאַמר  ַרָּבה?" 

לֹו  ָאַמר  ָאז  ָמִים",  ִלי  ְוֵהִביָאה 

ָהַרב: "ִאם ְלִמי ֶׁשָּטְרָחה ְוֵהִביָאה ְלָך ֶאת ַהַּמִים ַאָּתה אֹוֵמר ָלּה 

ּתֹוָדה ַרָּבה, ְלִמי ֶׁשָּבָרא ְלָך ֶאת ַהַּמִים ֹלא ַמִּגיַע לֹו תֹוָדה ַרָּבה?!" 

ָאַמר לֹו: "ֶּבֱאֶמת ְסִליָחה ֹלא ָיַדְעִּתי", ּוֵבַרְך ֶׁשַהּכֹל ִנְהָיה ִבְדָברֹו. 

ָּכָכה ִדֵּבר ִאּתֹו ְבַנַחת, ְוִאם ָהָיה ׁשֹוֵאל אֹותֹו ְבַתִּקיפּות "ָלָּמה ֹלא 

ֵבַרְכָּת?" ָהָיה אֹוֵמר לֹו: "ֲאִני ֹלא ְמָבֵרְך", ָלֵכן ָאַמר לֹו ַבֲעִדינּות, 

ֲהֵרי ַאָּתה אֹוֵמר ּתֹוָדה ַלַּיְלָּדה ֶׁשֵהִביָאה ְלָך ֶאת ַהּכֹוס, ָאז ְלִמי 

ֶׁשֵהִביא ְלָך ֶאת ַהַּמִים ְלַהְרוֹות ִצְמאֹוְנָך ַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ְלהֹודֹות?!

ִמִּמְׂשַרד  ִלְבֹחן אֹותֹו  ָּבאּו  ּוַפַעם  ְּבֶרְכָיה.  ַרב מֹוַׁשב  ָהָיה   הּוא 

ַרב  ִיְהֶיה  ְוֵאיְך  ִלְלֹמד  יֹוֵדַע  ָחְׁשבּו ֶׁשאּוַלי הּוא ֹלא  ִּכי  ַהָּדתֹות, 

מֹוָׁשב...?! ֲאָבל ֵהם ׁשֹוֲאִלים אֹותֹו ְׁשֵאָלה ְוהּוא עֹוֶנה ָלֶהם: ּוַמה 

ַּתִּגידּו ְבָדָבר ְּפלֹוִני?! ֵהם ֹלא יֹוְדִעים ֶאת ַהְּתׁשּוָבה, ְוהּוא אֹוֵמר 

ָלֶהם ֶׁשֶּזה ָכתּוב ָּכאן ְוָכאן. ָאְמרּו לֹו: ְמִחיָלה, ָחַׁשְבנּו ִלְבחֹן ְוֹלא 

ְלִהָּבֵחן... ֶהָחָכם ַהֶּזה ָהָיה ְמֻיָחד ְּבִמינֹו. 

ְוָלֵכן ְּכַדאי ָלֶלֶכת ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבִהּלּוָלא ַהְּׁשָנִתית ָׁשם ְּבמֹוַׁשב ְּבֶרְכָיה 

)ֵליל י' ְׁשָבט(, ּוִמי ֶׁשָּיכֹול ֶׁשֵּיֵלְך ְלָׁשם. ַהּיֹום ַהֶּזה ְמבָֹרְך, ִּכי ֶזה ַגם 

יֹום ַהִהּלּוָלא ֶׁשל ָהַרַׁש"ׁש ַרִּבי ָׁשלֹום ַׁשְרַעִּבי, ְוַגם ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר 

ַרִּבי יֹוֵסף ִיְצָחק ְׁשֵניאֹוְרסֹון ִמְּליּוַּבאִויְטׁש. ְוֵאֶּלה ֶׁשֵּיְלכּו ְלִקְברֹו ֶׁשל 

ָהַרב, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיֵּתן ָלֶהם ָּכל טּוב ֶׁשָּבעֹוָלם. 

ְוָכל ַמה ֶּׁשֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ַעל מוהרח“ך )ַרִּבי ַרֲחִמים ַחי ְחִויָתה ַהּכֵֹהן( 

ָזַצ"ל ֶזה ִטָּפה ִמן ַהָּים. ִּכי ֵיׁש ַהְרֵּבה ְמאֹד ַמה ְּלַסֵּפר ָעָליו. ֲאִני יֹוֵדַע 

ַּכָּמה ִמִּלים ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֵמַאָּבא ָעָליו ַהָּׁשלֹום אֹו ֶׁשָּקָראִתי ִבְסָפִרים, 

ֲאָבל ִאם ָהִיינּו ַאְׁשְּכַנִּזים ָהִיינּו רֹוְׁשִמים ְוזֹוְכִרים ָּכל ִמָּלה ְוָכל ִּבּטּוי 

ֶׁשָהַרב ָאַמר. אֹוְמִרים ֶׁשַּפַעם ָהָיה לֹו ַתְלִמיד ֶׁשּקֹוְרִאים לֹו ָמְרְּדַכי, 

ְוַרִּבי ְחִויָתה ָׁשַאל ֶאת ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשּלֹו ָמה ֻהְקָׁשה ְלַרִׁש“י, ְוהּוא 

ָיַדע ַלֲענֹות. ְוַרִּבי ְחִויָתה ִהְתִחיל ָלִׁשיר לֹו: ”ּוָמְרְּדַכי ָיָצא ִמִּלְפֵני 

ַהֶּמֶלְך ִּבְלבּוׁש ַמְלכּות ְּתֵכֶלת ָוחּור“ )אסתר ח‘ ט“ו( ְואֹותֹו ָמְרְּדַכי 

ָיָצא ְמֻעָּנג ]ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב[ – ֵאיְך ָהַרב ִׁשֵּבַח אֹוִתי. ָהִעּיּון ֶׁשּלֹו ָהָיה 

ְמֻיָחד ְּבִמינֹו, ְוַאָּבא זצ"ל ְמַסֵּפר ָעָליו ְּדָבִרים ִנְפָלִאים. 

ַּפַעם ַאַחת ִמיֶׁשהּו ִהִּגיַע ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבֵליל ִּתְׁשָעה ְבָאב ְּכֶׁשהּוא 

ֶׁשִּסְּימּו ֶאת  ַאֲחַרי  ְוָׁשַתק.  ִהְבִחין ּבֹו  ָהַרב  ָּכָרִגיל.  ַנֲעַלִים  נֹוֵעל 

ַהְּתִפָּלה, ָאַמר לֹו ַרִּבי ְחִויָתה: ַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֲעַדִין 

ֹלא ִנְבָנה, ְוָאסּור ְלָך ִלְנעֹל ַנֲעַלִים ֶׁשל עֹור? ָאַמר לֹו: ֲאִני יֹוֵדַע, 

ֲאִני יֹוֵדַע. ָאַמר לֹו: ִאם ֵּכן ָאז ָלָּמה ָלַבְׁשָּת ַנֲעַלִים ֶׁשל עֹור? ָאַמר 

ְמֻיָחדֹות ְלִתְׁשָעה ְבָאב.  ַנֲעַלִים  ִלי ֶכֶסף ִלְקנֹות  ִּבְגַלל ֶׁשֵאין  לֹו: 

ָיַדְעִּתי. ֲאִני ְמָבֵרְך אֹוְתָך ֶׁשִּתְהֶיה ָעִׁשיר,  ָאַמר לֹו: ֵאין ְלָך?! ֹלא 

ְוִתְקֶנה ֶאת ָּכל ַהַּנֲעַלִים ֶׁשָּבעֹוָלם... ַאל ִּתְדַאג. ְואֹותֹו ֶאָחד ִסֵּפר 

ֶׁשַהְּבָרָכה ֶׁשל ָהַרב ֶׁשֶּנֶאְמָרה ְּבֶדֶרְך ַאַּגב ְּבֵליל ִּתְׁשָעה ְבָאב ָעְזָרה 

לֹו, ְוהּוא ִהְתַעֵּׁשר עֶֹׁשר ַרב.

ַּפַעם ַאַחת ִהִּגיעּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת הּוא ְוָחָכם ַאֵחר )ְׁשמֹו ַרִּבי ָכמּוס 

ֵמיַמס ָמאמֹו )ראה בספר מגדולי ישראל ח"ג עמ' שס"ב((. ְוָהָיה ְּבֵבית 

ַהְּכֶנֶסת ִאיׁש ֶאָחד ֶׁשֹּלא יֹוֵדַע ַמה ֶּזה ָכבֹוד ֶׁשל ּתֹוָרה ְוָכבֹוד ֶׁשל 

ַרָּבִנים. ְוָאַמר ִהֵּנה ָבאּו ְׁשֵני ָהַרָּבִנים ָהֵאֶּלה, ”ְׁשֵניֶהם ִנְתלּו ַעל 

ָהֵעץ“ )ֶזה ָלקּוַח ִמִּפּיּוט ִמי ָכמֹוָך ֶׁשל ּפּוִרים(... ְוֻכָּלם ִהְתִחילּו ִלְכעֹס 

ָעָליו: ַאָּתה ֹלא ִמְתַּבֵּיׁש לֹוַמר ֶׁשֶאת ְׁשֵניֶהם ִיְתלּו ַעל ָהֵעץ?! ְוָהָיה 

ַרַעׁש ָּגדֹול ְוָהַרב ֹלא ָיַדע ְּכלּום. ְוַכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶאת ָהַרַעׁש, ָׁשַאל: 

ַמה ָּקָרה? ָאְמרּו לֹו: ָהִאיׁש ַהֶּזה ָאַמר ָעֶליָך ְוַעל ַרִּבי ְפלֹוִני ”ְׁשֵניֶהם 

ִנְתלּו ַעל ָהֵעץ“, ּוָמִחינּו ַעל ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה. ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ְחִויָתה 

ַאֶּתם ֹלא ְמִביִנים אֹותֹו, ”ָהֵעץ“ זֹו ַהּתֹוָרה, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: ”ֵעץ ַחִּיים 

ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה“ )משלי ג‘, י“ח(, ְוהּוא ִהְתַּכֵּון ֶׁשֲאִני ְוַרִּבי ְפלֹוִני 

ִהְתַּכַּוְנִּתי  ֲאִני  ְּתלּוִיים ַּבּתֹוָרה... ָאַמר אֹותֹו ֶאָחד: ַאֶּתם רֹוִאים, 

ְוִהְרִּגיַע ֶאת ָהרּוחֹות. הּוא  ִהְרִּגיַע אֹותֹו  ְחִויָתה  ַרִּבי  טֹוב... ָּכָכה 

ָהָיה ְמֻיָחד ֶׁשּיֹוֵדַע ְלַדֵּבר ְלִפי ְׂשַפת ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד.

ּוָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ָזַצ"ל ְּבָיֵמינּו ָהָיה ָּכָכה, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶׁשָּיבֹא 

ֵאָליו ֲאִפּלּו ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ְּכלּום, ָהַרב עֹוַבְדָיה ְמַדֵּבר ִאּתֹו ּוַמְרִּגיַע 

אֹותֹו ְונֹוֵתן לֹו ִלְטעֹם ַּבּתֹוָרה ַטַעם ְמֻיָחד. ָהַרב ָהָיה יֹוֵדַע ְלַהְסִּביר 

ּוְלָתֵאר. ַּפַעם ָּבא ִמיֶׁשהּו ֶׁשהּוא ַׂשר ַּבֶּמְמָׁשָלה ְוָהָיה ְמַחֵּלל ַׁשָּבת, 

ְוָרצּו ְלַכֵּבד אֹותֹו ֶׁשַּיְחּתֹם ַּבְּכֻתָּבה. ָהַרב עֹוַבְדָיה ָאַמר לֹו ִּתְׁשַמע 

ְּכבֹוד ַהָּׁשר, ֲאַנְחנּו ַנֲעֶׂשה ְלָך ָמקֹום ְמֻיָחד ַּבְּכֻתָּבה ְוָׁשם ַּתְחּתֹם.

ֵיׁש ָלנּו ְכָבר ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים – ָּכמֹוִני ּוְכמֹו עֹוד ֶאָחד ֶׁשַּנְחּתֹם 

ַּבְּכֻתָּבה, ֲאָבל ְלָך ַנֲעֶׂשה ִעּגּול ְמֻיָחד ֶׁשַאָּתה ַּתְחּתֹם ָׁשם ”ֲחִתיָמה 

ֶׁשל ָּכבֹוד“ – ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד... ְוַהַּׂשר ָׂשַמח, ָאַמר, ”ּתֹוָדה ַרָּבה ְּכבֹוד 

ַּתְחֹּתם ֶאת ַהֵּׁשם ֶׁשְּלָך,  ְוָאַמר לֹו  ִעּגּול,  ָהַרב ָעָׂשה לֹו  ָהַרב“... 

ְוַהֲחִתיָמה ֶׁשּלֹו ִמחּוץ ָלֵעִדים ְוָכָכה ַהְּכֻתָּבה ְּכֵׁשָרה. ָּתִמיד ָהַרב 

ָהָיה מֹוֵצא ֶאת ַהֶּדֶרְך ֵאיְך ְלַדֵּבר ִעם ָּכל ָאָדם, ּוִבְזכּות ֶזה ֶהֱחִזיר 

ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ִּבְתׁשּוָבה. ֲאָבל ֵאין ָלנּו ַהּיֹום ִמי ֶׁשָּיכֹול ְלַדֵּבר ָּכְך. 

ְוַכָּמה ֶׁשָאָדם ּתֹוֵרם ִליִׁשיַבת "ָחְכַמת ַרֲחִמים" ֶׁשִהיא ַעל ְׁשמֹו ֶׁשל 

מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ַרֲחִמים ַחי ְחִויָתה ַהּכֵֹהן ֶּבן ְגזׇאָלה, 

ְבִריאּות  ְוִיֵּתן לֹו  ָהָאֶרץ,  ַּכֲעַפר  ֶּכֶסף  ִיֵּתן לֹו  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש 

ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשּלֹוְמִדים ָׁשם,  ְוָכל  ְוַחִּיים טֹוִבים.  ְׁשֵלָמה  ּוְרפּוָאה 

ִיְזּכּו ִלְהיֹות ְּגדֹוִלים ַּבּתֹוָרה. ָלַרב ָזַצ"ל ֹלא ָהיּו ָבִנים ִּכי ִאם ָּבנֹות, 

ֲאָבל ְּבֵני ַהָּבנֹות ֶׁשּלֹו ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְּגדֹוִלים, ְוִיְּסדּו ְיִׁשיָבה ַעל 

ְׁשמֹו ְבמֹוָׁשב ְּבֶרְכָיה ְוָקְראּו ָלּה: "ָחְכַמת ַרֲחִמים", "ָחְכַמת" ַעל 

ֵׁשם ָחָכם ֶׁשְּׁשמֹו ַרִּבי ְכִמֶּייס ַחְכמֹון, ְו"ַרֲחִמים" ַעל ֵׁשם ָהַרב. ְוֵיׁש 

ָלנּו ָׁשלֹוׁש ְיִׁשיבֹות ָּבעֹוָלם ַעל ֵׁשם ַרִּבי ַרֲחִמים ַחי ְחִויָתה ַהּכֵֹהן: 

ְיִׁשיַבת "ָחְכַמת ַרֲחִמים", ְיִׁשיַבת "ּתֹוָרה ְוַרֲחִמים" ְּבָפִריז ֶׁשל ַרִּבי 

ּבּוִגיד ַסֲעדֹון ע"ה, ִויִׁשיַבת "ִּכֵּסא ַרֲחִמים". ְוָראֵׁשי ֵתבֹות ֶׁשל ְׁשלֹוׁש 

ַהְּיִׁשיבֹות ָהֵאֶּלה: ָחְכַמת ַרֲחִמים, ּתֹוָרה ְוַרֲחִמים, ְוִכֵּסא ַרֲחִמים, 

ָיֶדָך" )תהלים  ַהַּפְרָנָסה, "ּפֹוֵתַח ֶאת  ֶׁשֶּזה ַהֵּׁשם ֶׁשל  ֲחָת"ְך,  ֶזה 

קמ"ה ט"ז( סֹוֵפי ֵתבֹות ֲחָת"ְך. )ספר "השיעור" עמוד רצ"ז - גליון 

16 אותיות כ"ט – ל"ג והערה 33, וגליון 145 אותיות א' - ד', וגליון 196 

אותיות י' וי"א, וגליון 246 אותיות י"ז - כ"ד(.

ְלִפי ַהֶּבן ִאיׁש ַחי )שנה ראשונה פרשת וירא אות כ"ח( ְּכַדאי ְלַכּסֹות 

ְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש, ְוֶזה ַעל ִּפי ָהֲאִר"י )שער הכוונות ענין הציצית דרוש 

ה'-ו'( ֶׁשָאַמר: "ָצִריְך ְלַכּסֹות ְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש". ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּמָרן 

ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך )סי' כ"ז סי"א( ָּכַתב "טֹוב ִלְהיֹוָתם ְּגלּוִיים", ֲאָבל ֵּכיָון 

ֶׁשָּמָרן ָאַמר "טֹוב" ְוָהֲאִר"י ָאַמר "ָצִריְך", ָלֵכן ְמַכִּסים ֶאת ַהְּתִפִּלין. 

ְוָכְך ַאָּבא ַזַצ"ל ָאַמר ֶׁשהּוא ָלַמד ֵאֶצל ַרּבֹו ַרִּבי ְחִויָתה ַזַצ"ל, ְוָכְך 

ַאָּבא ִלֵּמד ֶאת ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשּלֹו. )גליון 22 אות ט"ו. ראה שם עוד(.








