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צריך לחבר את הרגש והשכל יחדיו
חזק וברוך לרבי כפיר פרטוש על השירים הנפלאים שהוא בוחר. כל מוצאי א. 

שבת מביא לנו שיר יותר יפה מחבירו. ]השבוע שר אחיו ר’ עמנואל פרטוש 
הי”ו את הפיוט “מצפרא עד ערב” לר’ אשר מזרחי ז”ל[. זה אשר מזרחי המנוח 
היה לו לב יהודי. כשהוא שר – הוא שר מכל הלב. רבי גבריאל סרוסי שאלו 
אותו הבנים שלו: אנחנו רואים אותו בתמונה כאדם פשוט, לא זקן ולא פאות 
ולא שום דבר. כיפה וזהו. איך הוא מדבר בצורה כזאת ]מכל הלב[? אלא 
הספרדים ה’ חנן אותם רגש. רק שאנחנו איבדנו את הרגש במשך הדורות, 
כי אנחנו מחקים את אחינו האשכנזים. האשכנזים יש להם ]יותר ביטוי ל[

שכל, ולנו יש ]יותר ביטוי ל[רגש. צריכים לחבר אותם ביחד, רגש ושכל. 
רבי יהודה הלוי כולו מלא רגש. בא אחד שראה את השירים שלו ואמר: אין 
בו שום דבר, רק רגש. אחר כך ראה את ספר הכוזרי שלו, אמר: רגש ושכל 
מחוברים ביחד. הרמב”ם אותו דבר, רגש ושכל ביחד. כשהרמב”ם כותב )פ”ב 
מהלכות שבת( שדחויה השבת אצל פיקוח נפשות1, לא די בזה שהרמב”ם כותב 

את זה, אלא אח”כ הוא כותב )שם ה”ג(: “הא למדת שאין משפטי התורה נקמה 
בעולם - אנשים חושבים שהתורה זו נקמה, מתנקמת בעם ישראל, אין דבר 
אלא רחמים וחסד ושלום בעולם”. המשפט הזה לא בא משכל, אלא  כזה! - 
מרגש. הרמב”ם אומר כשאתה שומע שהתורה אומרת לך מותר לחלל את 
השבת שהיא קדושה מאד, שעליה יש סקילה, בשביל פיקוח נפש - תקבל 

את זה שזה רצונו של בורא עולמים. 

לסמוך גאולה לתפלה כעבור שתי דקות מתחילת הנץ
לכן זכינו שבשבוע אחד אנחנו עושים חמש אזכרות ביחד. הרמב”ם הוא ב. 

)במרחק של שבע מאות שנה(, ואחריהם  אבוחצירא  רבי יעקב  הראשון, ואחריו 
רבי כלפון ע”ה, אחריהם הבן שלו רבי אברהם, ואחרון אחרון חביב - זה אבא 
]מייסד וראש הישיבה בתונס[. יש הרבה מלגלגים על הישיבה אומרים: הישיבה 
לא יודעים ללמוד בשיטת בריסק, בשיטת הגרי”ז וכו’, הם לא יודעים על מה 
הם מדברים בכלל, הם לא יודעים כלום, אם היו יודעים מה זה הגרי”ז ומה זה 
הגר”ח מבריסק... נביא דוגמאות. אמרו על “גאל ישראל” ]בנץ[ - איך בישיבה 
“מחטיאים את הרבים” אולי אמרו “מכשילים את הרבים” )לא זוכר בדיוק(. מה 
מותרת לגמרי,  ויש אומרים דחויה הכוונה  השבת דחויה.  כשאדם נמצא בסכנה,    .1
לא דחויה. יש הבדל בין דחויה ובין מותרת, אבל במקומות אחרים בהרמב”ם משמע 
שהשבת דחויה אצל פיקוח נפש וכמי שאינה )עיין בירחון אור תורה תמוז תשמ”ג סי’ קי”ב 
אות ג’(. לכן אדם שהוא חולה ואומר: אני לא נרגע בלי סיגריה, והוא חולה מסוכן - מותר 
לך להדליק לו סיגריה. ומעשה שהיה ביהודי אחד שהיה שומר תורה ומצוות, והיה 
לידו חולה מסכן שאמר לו: אני “מת” על סיגריה, אז הוא הדליק לו סיגריה. ראה אותו 
חילוני אחד, אמר לו: תקח סיגריה בשבילך. אמר לו: מה סיגריה? אסור בשבת. אמר 

לו: אז למה הדלקת לו? אמר לו: זו סכנה, פיקוח נפש.

מכשילים את הרבים כשעושים הנץ החמה שתי דקות אחרי שרואים את 
]תחילת[ נץ החמה? הם אומרים: נץ החמה פירושו ברגע שהחמה נראית 
אפילו קצת, ואתם מחכים עד שכל החמה תיראה?! לא ככה, אלא צריך להיות 
מהתחלה. וכי הם קראו התשובה של אבא )בשו”ת איש מצליח ח”א חאו”ח סי’ ט”ו(? 

אבא הוכיח ש]הנכון להמתין שתי דקות[ ושככה נהגו בבית א-ל2.

2.  “בית א-ל” זו הישיבה של המקובלים שקיימת שלוש מאות שנה, והיא נוסדה על 
ידי חותנו ורבו של הרש”ש. הרש”ש זה רבי שלום שרעבי, כאשר ברח מתימן הוא הגיע 
ׁש, אני לא יודע כלום, תנו לי רק לאכול ומקום ללון בבית הכנסת.  ָמּ לשם, ואמר: אני ׁשַ
אמרו לו: טוב, ללון אין בעיה. “גם תבן גם מספוא רב עמנו - אתה רוצה לאכול תבן 
ומספוא - גם מקום ללון” )בראשית כ”ד, כ”ה(... אבל מידי פעם הוא היה מקשיב. עושה 
את עצמו ישן, והוא מקשיב. ופעם אחת עמדו כל התלמידים וכל הרבנים ולא הבינו. 
ובראשם היה רבי גדליה חיון )הוא היה ראש הכולל( וגם הוא אמר: אני לא מבין את זה עד 
שיבא אליהו. והרש”ש אמר לעצמו: זה לא כל כך קשה, זה פשוט, יש למעלה הקדמה 
שכתב אותה הרב האר”י, ועל פי אותה הקדמה הדברים ברורים, והם בסדר גמור. אבל 
ׁש יודע תשובה לקושייתך?! יעשו ממני חוכא ואטלולא,  ָמּ מה הוא יעשה? יאמר: אני הׁשַ
אני לא עושה ככה. אז אחרי שהלכו כולם, הוא לקח את הספר שהם היו לומדים 
בו – “עץ חיים” )בילדותי למדתי עץ חיים, אבל אני בטוח שלא הבנתי ממנו כלום. מי שחושב 
שהוא לומד עץ חיים ויהיה מקובל - הוא לא יהיה מקובל. כמה טעויות דפוס יש שם. המדפיסים 
בירושלים )שנת תר”ע( היו מרוגשים מאד, היו בהרבה התרגשות... כתבו שם: “הרב האר”י קיבל 
תורתו מפי אלהיו ז”ל”. אלהיו? זכרונו לברכה?! )לא כתוב זכור לטוב, אלא ז”ל(. אבל זה לא אלהיו, 
אלא זה אליהו. מרוב ההתרגשות לא יודעים מה הם כותבים... אפשר לסמוך על אנשים כאלה?! 
אי אפשר לסמוך עליהם, צריך אדם חכם שיאמר: זו טעות סופר, וזה ככה וזה ככה ולהסביר את 
העומק של הדברים. ואני הייתי רוצה ללמוד, כי בבית בילדותי הייתה אוירה של קבלה, הלימוד 
הכי גבוה בתורה זו הקבלה. אז למה שאלמד פשט, דקדוק, חומש, גמרא, ורמב”ם ואח”כ קבלה? 
ישר קבלה – תקפוץ... כמו שאדם לא יודע לקרא כלום, ומביאים לו מיד סידור תפלה, הוא לא 
מכיר את האותיות. תאמר לו: תשמע, זה מ”ם, תגיד מֹו, למה מו? כי יש אחריה ו’ חולם. ואחר כך 
דל”ת סגול - “מֹוֶדה”, וכן על זו הדרך. זה לא לימוד( וכתב על דף את ההסבר שלו. והנה אחרי 
הצהרים באו להמשיך ללמוד וראו את הדף הזה, אמרו: הרב, “פתקא נפלא משמיא”, יש 
לנו כאן פירוש יפה מאד לקושיא של הרב. והרב אמר: מה באמת? תקראו את הפירוש. 
קראו את הפירוש והרב אמר: כן, זה ממש אליהו הנביא כתב. אני אמרתי עד שיבא 
אליהו, והנה אליהו הגיע... שבוע הבא היתה עוד קושיא אחרת, כתב עוד. וככה כמה 
פעמים, והרב אמר: צריכים לחפש מי זה הכותב. זה לא כתב יד של אליהו הנביא, אני 
מכיר אותו... זה כתב יד של מישהו אחר, ואנחנו רוצים לברר מיהו. אז באה בתו של 
רבי גדליה חיון, ואמרה לו: אבא, בשעת הצהרים אני רואה את הבחור הזה שכל הזמן 
אומר שהוא שמש, וכל הזמן הוא עייף )יש לו סכרת? אין לו סכרת... אבל ככה הוא עושה(, 
והוא כתב את זה. הרב שמע את זה ואמר: באמת? שלום, בוא הנה, איפה אתה?! אמר 
לו: אני כאן, אני מכין לכם את האוכל. מה הרב רוצה ממני? אמר לו: מי כתב את זה? 

אמר לו: אני יודע? אולי פתקא נפלה משמיא. 
אמר לו הרב: זה לא פתקא נפלה מן שמיא, 
שמיא ראשי תיבות  זה פתקא נפלה מכאן, 
“שלום מזרחי ישמרהו אלקים”... אתה כתבת 
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הרמב”ם לא סובר כדרך שאומרים האחרונים בדבריו
הרב רבי חיים מבריסק היה לו מוח מיוחד - מוח מבריק. אבל שלא יגידו ג. 

שאנחנו יש לנו התנגדות לשיטה שלו. הנה אחד מגדולי הרבנים האשכנזים - רבי 
יחיאל יעקב ויינברג3, והוא כותב לרבי יהושע הוטנר: תשמע, הרמב”ם לא סובר 
כדרך שאומרים האחרונים בדבריו. הוא לא התכוון לא לפלפולים האלה ולא 
לדברים האלה. כשתשאל את הרמב”ם שאלה ]על מה שכתב[, או שיאמר טעיתי, 
או שאומר הנוסחא שלכם לא מדוייקת וכדו’, אבל לעולם לא כתב דברים כאלה 
]בסגנון בריסק[. אמר, יש מוח מבריק מאד לרבי חיים מבריסק, אבל זה “רמב”ם 
חדש”, זה לא הרמב”ם המקורי... לא ראינו אף פעם בתשובות של הרמב”ם שהוא 

אומר: אתם לא מבינים את המוח שלי. )נדפס בקובץ “המעין” ניסן תשס”ז עמ’ 3(.

המתפלל ביום א’ שחרית פעמיים )השניה לתשלומי ערבית( היכן 
יאמר “אתה חוננתנו”?

אביא לכם דוגמא מהמוח של רבי חיים. פעם בא אחד שבמוצאי שבת הוא לא ד. 
התפלל ערבית, ולמחרת הוא בא להתפלל שחרית שתים )היה לו אונס, שהוא יכול 
להתפלל שחרית שתים. סי’ ק”ח ס”א וס”ב(, והוא שאל: כשמתפללים שתים הראשונה 

בשביל עכשיו - דהיינו שחרית, והשניה בשביל ערבית של מוצאי שבת. אז 
ממילא )ככה הוא חשב( כיון שהתפלה השניה היא של מוצאי שבת, נגיד בה אתה 
חוננתנו. הוא לא ידע אם להגיד או לא להגיד. אז הוא שאל רב אחד, והוא אמר 
לו: כן, תאמר “אתה חוננתנו” בשניה. רבי חיים היה באמצע התפלה, והוא סימן 
שיחכו לו שיגמור. אחר כך אמר לו: תשמע, למה אנחנו אומרים “אתה חוננתנו” 
בערבית? לא בגלל שזו תפלת ערבית, אלא שזו התפלה הראשונה שאחרי שבת. 
אם יצוייר ששחרית קודמת לערבית, אז היינו אומרים “אתה חוננתנו” בשחרית, 
אלא שאף פעם לא היה דבר כזה. אבל היהודי הזה יש לו שחרית לפני ערבית, 
יש לו שחרית של הבוקר ואחר כך תשלומי ערבית, לכן יאמר “אתה חוננתנו” 
בראשונה. זו דעת רבי חיים. אבל אבא כתב בגליון של אישים ושיטות )עמ’ 56(: 
“הרדב”ז בחדשות )כלומר ח”ד( סי’ שס”א פסק שאינו אומר בכלל”. )ככה אני זוכר 
הנוסח(. אז לא כל דבר מבריק זה ככה הלכה, יש מחלוקות ויש דעות לכאן ודעות 

לכאן. אי אפשר לקחת את זה ככה. ]אלא שלענין הלכה נראה נכון שיבדיל בתפלה 
ראשונה וכדעת היעב”ץ והגרע”א והגר”ח מבריסק. עיין בהגהת מרן רבנו שליט”א 

בהערות איש מצליח על המ”ב סי’ רצ”ד[.

אתרוג כשר ואתרוג מהודר ספק כשר, על מה יברך ויטול תחילה
פעם היה בימי רבי חיים שאלה על שני אתרוגים, אחד כשר ודאי, ואחד ספק ה. 

כשר אבל הוא מהודר מאד. שאל את התלמידים שלו: על מה נברך? על הכשר 
ודאי שהוא לא מהודר, או על המהודר והוא ספק כשר? אמרו לו: נברך על הכשר 
בודאי, איך תברך על הדבר שהוא ספק כשר?! הסברא הפשוטה ככה. אמר להם: 
לא, נברך דוקא על האתרוג שהוא ספק כשר. למה דוקא עליו? ממה נפשך, אם 
הוא כשר באמת - אז הרווחנו גם את ההידור וגם את הכשרות, ואם הוא לא 
כשר - אז לא קרה כלום, ניקח את השני ונצא ידי חובה. אבל אם תתחיל לברך 
את זה! אמר לו: לא, אני לא כתבתי. אמר לו הרב: אתה כן כתבת, תגיד את האמת! אמר לו: 
ׁש? מאז היו קוראים  ָמּ כן, אני כתבתי. אמר לו הרב: אז אתה יודע ללמוד, למה באת בתור ׁשַ
ֶמׁש(. הרש”ש היה גאון גדול בקבלה, אבל  ׁש וׁשֶ ָמּ ֶמׁש”. )זה אותם האותיות ׁשַ לו המקובלים “ַהׁשֶּ
לא השאיר לנו בפשט כמעט שום דבר. ואילו חכמי דורו ואחריו היו בקיאים ]וכותבים[ 
גם בזה וגם בזה. רבי עובדיה הדאיה היה בקי גם בפשט וגם בקבלה, כשאבא יש לו איזו 
שאלה בקבלה )היו שולחים בג’רבא, לא רק אבא(, גם רבו של אבא וכולם, היו שואלים אותו: 
תגיד לנו מה ההסבר בדברי האר”י? אבל הרמב”ם לא ידע קבלה. יש חסידי חב”ד אומרים 
שהוא כן ידע אבל הוא לא רצה לגלות, אבל זה לא נכון. אפשר לומר שהדברים שהוא כתב 
בספריו תואמים לדברי הקבלה, רק שהוא כתב את זה בשפה פשוטה, והמקובלים כתבו 

בשפה עמוקה יותר, אבל התוכן אותו תוכן.
3.  יש לו ספרים בשם “שרידי אש”. למה נקראים שרידי אש? בגלל שהוא היה בזמן השואה, 
והוא ניצל בעור שיניו. יש פסוק באיוב )איוב י”ט, כ’( “ואתמלטה בעור שיני”, ואחר כך חלק 

מכתבי היד שלו הגיעו אליו, והיה לו מוח נפלא מאד, ישר ואמתי.

על הכשר בודאי והוא לא מהודר אז כבר יצאת ידי חובה, וכי המהודר זו חובה? זו 
לא חובה. ואם ככה, האתרוג השני הוא כמאן דליתא. כבר קיימת את המצוה. אז 
למה להפסיד את ההידור?! זו סברא יפה מאד )אישים ושיטות עמ’ 58(. אבל בשו”ת 
יביע אומר )ח”ה סי’ ד’ אות ה’( חולק על זה, וגם הרב שטרנבוך חולק על זה )מועדים 
וזמנים ח”ב סי’ קי”ח(, והם אומרים: לא, הוא יקח דוקא את מה שהוא כשר בודאי. 

לא תמיד דבר שהוא נוצץ הוא זהב, וקל וחומר שבדורות הראשונים לא למדו 
בשיטה הזאת. ]ועיין בירחון אור תורה כסלו תשמ”ו סי’ כ”א אות ב’[

“תכתוב לי את דעתך ללא מקורות”
יותר מזה, פעם היתה שאלה לרבי חיים מבריסק באיזה נושא )בהלכות גיטין(, ו. 

והוא שלח אותה לרבי יצחק אלחנן ספקטור4, ואמר לו: תכתוב לי את דעתך בלי 
לרשום מקורות, אני לא רוצה להטריח אותך. אז הרב זוין מכיר את רבי חיים ואת 
בנו, אמר )אישים ושיטות שם( זה לא בגלל שהוא לא רוצה להטריח אותו, אלא בגלל 
שאולי רבי חיים לפי השכל שלו ימצא פירכא. מה נעשה לו?! זה מקשה מכאן 
וזה מקשה מכאן. זה מקשה מהשיטה שלו, וזה מקשה מהמקורות שלו. והוא לא 
רוצה לחלוק על רבי יצחק אלחנן. אז אמר לו: אני חוסך לך את כל הטירחא, אל 
תכתוב לי טעמים, תכתוב לי הדין כך וכך. זה מראה לך שהשיטה של רבי חיים 

היא לא להלכה.

מי יפרש את הרמב”ם?
רבי חיים היה לו בן בשם רבי משה, ורבי משה הזה היה למדן גדול )ובנו זה רבי ז. 

יוסף סולבוייצ’יק(5. והוא מספר איך אבא שלו היה לומד עם חבריו. לומדים רמב”ם 

אחד, מתקשים בו, ובסוף אביו מוצא תירוץ. והוא אומר: איזו נחת רוח! אני ישן 
במטה ואני עוקב אחריו לראות איך הוא יסביר את הרמב”ם. ולפעמים אביו וכל 
הרבנים שם מרימים ידים, אומרים: אנחנו לא מבינים את הרמב”ם! אז הוא הולך 
לאמו ואומר לה: אמא, אבא אמר שהם לא מבינים את הרמב”ם, הוא וכל החברים. 
מה נעשה עכשיו?! והיא אומרת לו: בני, אתה עוד קטן, תגדל ותסביר את הרמב”ם... 
אמר: ככה היה המתח בלימוד, היה מיוחד במינו. הרמב”ם לא מובן? לא מובן. 
אבל לא לבלף. אז ככה השיטה של בריסק, היו מחפשים תירוצים. ורבי יחיאל 
וינברג היה אומר שלפעמים מה שמתרץ רבי חיים לדעת הרמב”ם, זה לא מאה 
אחוז אמת, זה רמב”ם חדש. הוא בעצמו רמב”ם... )זה הדברים שכתובים ב”המעין”, 

מכתב שכתב אותו בתשי”ג(.

אנחנו יודעים לפסוק כי אנחנו לומדים את הפוסקים שלנו
לכן אדם צריך לדעת: אם אנחנו לא למדנו רבי חיים, אנחנו לומדים בית יוסף, ח. 

לומדים רבי כלפון, לומדים פוסקים שלנו. אנחנו יכולים לפסוק! אחרים שלומדים 
]רק[ רבי חיים – לא תמצא אחד מהישיבות שיודע לפסוק! כולם מפחדים לפסוק. 
תשאל אותו, יאמר לך: אהה, לא ככה עושים! אם למדת - תדע לפסוק, תפסוק. 
ברוך ה’ בישיבה יש כאלה שיודעים לפסוק. יודעים להסביר דברים טוב מאד. ואם 
לא יודעים לפסוק מה עשינו בזה - לא עשינו כלום6. הספרים של הישיבה צריכים 

4.  הוא חיבר ספר “עין יצחק”. הרב עובדיה משבח אותו מאד, אמר זה גאון גדול, הוא פתר 
כמה בעיות של עגונות שלא יכלו לפתור אותם, והוא המציא “תרי רובי”. מה הכוונה? לא 
מתירים עגונה ברוב, עובדה שאם בעלה טבע במים שאין להם סוף אשתו אסורה )יבמות דף 
קכ”א ע”א(, וכי במים שאין להם סוף, כמה אנשים ניצולים מזה? אחד למאה ואחד לרבבה, 
ובכל זאת אנחנו חוששים למיעוט. ורבי יצחק אלחנן חידש שאם יש לנו “תרי רובי” האשה 

מותרת, וזה פתר בעיות של כמה עגונות.
5.  רבי משה היה מתנגד לציונות כמו אביו, אבל רבי יוסף הנכד היה יותר פתוח. הוא אמר: 
אין דבר, זה רצון ה’. ויש לו מאמר נחמד מאד, )הביאו לי אותו כששכבתי בתשל”ד בתל השומר(, 
מה המאמר? “קול דודי דופק”. אמר אחרי סבל של שואה איומה, )שלא תכירו ושלא תדעו 
לא אתם ולא בניכם מה זה מה שהיה בשואה, אף אחד מכם לא יודע, לכן אם תמצא אשכנזים כופרים 
תלמד עליהם זכות, תאמר: מסכנים מה שהם ראו בשואה, הם לא יכולים לשכוח. יש כאלה שבלמו 
את פיהם לא לספר כלום על השואה לבניהם ולבני בניהם, ואחר כך יום אחד התפוצצו וספרו את 

הכל. מה לעשות?!( והנה הקב”ה דופק עלינו ומאיר לנו פנים.
6.  לא רק זה, אלא יש כאלה שיודעים לפסוק ובשעת מעשה מפחדים. ויש כאלה שהם לא 
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להיות ברמה טובה, לא סתם. יש לנו את “קול ברמה”... וגם הספרים צריכים להיות 

יודעים, נכנסים לישיבה לכמה חדשים, ופתאום עשו להם קרנים “הלא בחזקנו לקחנו לנו 
קרנים” )עמוס ו’, י”ג(... אחד כותב ספרים וכותב שם: “הלכה כמו הרמב”ם נגד רב האי גאון”. 
למה? משום שרב האי גאון לא היה עמוד ההוראה. הרמב”ם כשבא על במת ההיסטוריה 
קיבל מכתב: “אתה עמוד הוראה”... ורב האי גאון “מסכן” הוא לא עמוד ההוראה, הוא עמוד 
- “משענת קנה רצוץ” )מלכים-ב’ י”ח, כ”א(, לכן הלכה כמו הרמב”ם. אתה נותן ציונים לרב 
האי גאון ולרמב”ם?! אדרבא, בדבר הזה העיקר כמו רב האי גאון. והוכחתי את זה מדברי 
מרן ומהגמרא, אמנם יש פלפולים על זה, אבל הסברא הנכונה כמו רב האי גאון )עיין בשו”ת 
בית נאמן ח”א חאו”ח סי’ ל”ז(. אתה יודע שהרמב”ם “פחד” מרב האי גאון? הרמב”ם סבר )פ”י 
מהלכות שמטה( ששנת שמיטה זו לא השנה שעברה, לפי חשבונו זה עוד שנה או שנתיים, 
והוא כתב שרב האי למד חצי הגמרא ודילג חצי הסוגיה )ככה כתב בתשובה שהובאה בכסף 
משנה פרק י’ מהלכות שמיטה ה”ה(. היעלה על הדעת שהרמב”ם יפסוק נגד רב האי? לא. הוא 
אמר: ובכל זאת אנחנו כופפים את ראשנו לפני רב האי גאון כי “הקבלה והמעשה עמודים 

גדולים בהוראה”, ואם קבלו ככה מדורי דורות ההבנה שלנו לא נכונה, זה הכל.
צריך לדעת מה זה גדולי הפוסקים. פעם בשנת תשי”ב המוציא לאור של “בן איש  אדם 
חי” כתב: נשאלתי האם יוצאים ידי חובה של “שונה הלכות בכל יום” על ידי הלכה פסוקה 
שנמצאת בחק לישראל? תשובה: לא יוצאים ידי חובה. למה לא יוצאים ידי חובה? כי כוונת 
אליהו זכור לטוב שיהיה הלכות ברורות, אבל כאן במשנה וגמרא אין הלכות ברורות, כי 
יש כמה דעות. מה קרה לך? אנחנו לא דברנו על משנה וגמרא, דברנו על הלכה פסוקה 
שערך הרב חיד”א, זו הלכה פסוקה, מה אתה רוצה? וההוא מתווכח אתו ומתבלבלים 

כולם, מפולפלים ומבולבלים.
כאן בישיבה לומדים טוב מאוד, רק לפעמים לא לומדים טוב, ומביאים איזה קונטרס שלא 
שווה חצי פרוטה בשביל שהוא יוכל לקדש בו את האשה. הרי האשה מתקדשת בשווה 
פרוטה )קידושין דף ב’ ע”א( אז הנה קונטרס... ותמיד הייתי נותן להם הסכמות, עד שאמרתי 
עד כאן. אי אפשר שאדם יתן הסכמה על כל חתיכת נייר, אם כותבים בעיון ויודעים ללמוד 
- בשמחה רבה. אבל אם לא לומדים בעיון אני לא אתן! חסר לכם מי שיסכים? “הׁשכם 
בבֹקר והתיצב לפני פרעה” )שמות ח’ ט”ז( אל תגיד הׁשכם בׁשי”ן אלא בסמ”ך - הסכם בבקר 
והתיצב לפני פרעה, תלך לפרעה שיתן לך הסכמה... תעזבו אותי. היה אחד מג’נון הביא לי 
“חוברת אחת” ויש בה מאה שגיאות, רבי ישראל שיהיה בריא אמר מה זה? יש להם עשרה 
עורכים: פרשנדתא, דלפון, אספתא, פורתא, אדליא, פרמשתא... עשרה עורכים והכל 
שטויות והבלים! מה זה? לא יודעים לכתוב סיפורים שכתובים בערבית! אתם לא יודעים 
לתרגם אותם? תביאו למי שיודע, אל תעשו ככה! לא העיקר להוציא עוד ספר ועוד ספר.

ברמה. בעזרת ה’ אתם תגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים, ולא יחסר לכם 
שום דבר, ותהיה לכם פרנסה טובה.

הגאון המלוב”ן רבי יעקב אבוחצירא זצ”ל
נמשיך לדבר על שאר הרבנים. נדבר על רבי יעקב אבוחצירא. הוא היה איש ט. 

מופלא בנסים. בזמנו היתה אשה אחת שהיה לה בן חולה, היא הייתה עובדת אצל 
המלך, והייתה תמיד מביאה אותו, יום אחד הבן הזה נעלם והביאה במקומו בן 
בריא. אמר לה המלך: מה זה? איפה הבן החולה שלך? אמרה לו: הגיע רב לכאן, 
לקחתי אליו את הבן ואמרתי לו: תתפלל עליו שימות. והוא אמר לי: למה להתפלל 
עליו שימות? מה הבעיה להתפלל שיהיה בריא? אמרה לו: אין לו סיכויים. אמר 
לה: למה אין לו סיכויים? אמרה לו: כי ככה הרופאים אמרו. אמר לה: הרופאים 
אמרו, אבל יש רופא למעלה. והוא בירך אותו ועכשיו הולך על רגליו כאדם בריא. 

והמלך התפלא: מה? יש דבר כזה בעולם? יש דבר כזה בעולם7!

“הודע שיש לך אהובים בעולמך”
צריך להאמין. “הודע שיש לך אהובים בעולמך” ]הגמרא )תענית דף כ’ ע”א( י. 

מספרת שפעם אחת עלו כל ישראל לרגל לירושלים, ולא היה להם מים לשתות. 
הלך נקדימון בן גוריון אצל אדון אחד ואמר לו: הלויני שתים עשרה מעיינות מים 
לעולי רגלים, ואני אתן לך שתים עשרה עינות מים. ואם איני נותן לך הריני נותן 
לך שתים עשרה ככר כסף, וקבע לו זמן. הגיע הזמן ולא ירדו גשמים[, וכאשר 
נקדימון בן גוריון התפלל על הגשם, ירד גשם אבל אחרי השקיעה. אמר לו הגוי: 
מה זה שוה? אחרי השקיעה זה כבר יום חדש. אז הוא התפלל: רבונו של עולם, 
הודע שיש לך אהובים בעולמך! ומפרש רבי משה חורב זצ”ל שהתכון על הפסוק 
“ואוהביו כצאת השמש בגבורתו” )שופטים ה’, ל”א(. ואחר כך זרחה השמש, ואמר 
לו: אתה רואה שעוד לא שקעה החמה?! וכשאמר לו “הודע שיש לך אהובים 
בעולמך”, התכוון לומר על הפסוק “ואוהביו כצאת השמש בגבורתו”. זה הסבר 

מאד יפה, וכתבתי אותו בגליון של הגמרא שלי. 

מורנו הרב רבי כלפון משה הכהן זצ”ל
אחריהם רבי כלפון ע”ה. רבי כלפון לא היה מתעסק בקבלה, אבל התפלות יא. 

שלו יותר ממקובלים. פעם באה אליו הנכדה שלו ואמרה לו: סבא, כל פעם שאני 
בהריון אני מפילה, פעם, פעמיים ושלוש. אמר לה: מה את רוצה ממני? אמרה לו: 
תכתוב לי קמיע. אמר לה: וכי אני כותב קמיעות? אני לא כותב קמיעות. א”כ מה 
אעשה? התחילה לבכות. אמר לה: טוב, אני אכתוב לך קמיע. לקח נייר פשוט וכתב 
עליו פסוקים של ברכה, קיפל אותו שלא תדע מה כתוב שם, ותחשוב שיש שם 
מלאכים וחיות הקודש8... ואמר לה: בסדר, קחי. ומאותו זמן שלקחה את הקמיע 
אף פעם לא הפילה. ואנשים ראו את זה ואמרו יש עוד אשה שמועדת להפיל. 
לקחה את הקמיע, שמה עליה והכל בסדר. כל הנשים בג’רבא שהיה להם חשש 
של הפלה היו לוקחות את הקמיע שכתב רבי כלפון )כי הוא לא כתב בשביל מי הקמיע 

הזה(, ושמו אותו עליהם והולד יצא בשעה טובה.

אשרי אדם שֵידע להתפלל בתום לב 
יום אחד היו סקרנים, רצו לראות מה כתוב בקמיע הזה, איזה שמות יש כאן? יב. 

פתחו וראו שלא כתוב לא “קקש” ולא “בקש” )עיין בהערה(... אלא כתוב שם: “יברכך 
ה’ וישמרך, יאר ה’ פניו אליך ויחונך, ישא ה’ פניו אליך וישם לך שלום” )במדבר ו’, 
כ”ד-כ”ו(, ואפשר לקרוא את זה גם בלשון נקבה: “יברכְך ה’ וישמרְך, יאר ה’ פניו 
אַלִיך ויחונְך, ישא ה’ פניו אַלִיְך וישם ָלְך שלום”. זה הקמיע כולו! כי תפלה של 

7.  כשנפלתי, אמרו אז הרופאים שאין סיכוי. אבל הבבא סאלי )נכדו של רבי יעקב אבוחצירא( 
אמר: הרופאים אמרו שאין סיכוי, אבל הוא יגדל, ויחיה, וילך ויקבל פני משיח. מאז שאמר 
את זה עברו ארבעים ושמונה שנים, ועוד לא קיבלתי פני משיח. )אלא אם כן קיבלתי את 
האדמו”ר מליובאוויטש שאולי הוא משיח... אני לא יודע. אבל אולי יש עוד סיכוי לראות את המשיח...(. 
כשהרופאים אמרו שאין מה לעשות, רבי אליהו ענקרי שיהיה בריא אמר לבבא סאלי אנו 
רואים בצילום שרגל שמאל חתוכה. אמר לו: זה הרופאים אומרים, אבל אחר כך יקרה נס. 
וקרה נס! הרופא שבדק אותי באסף הרופא, צילם את הרגל וכתב שהתאחתה בנס, לא בדרך 

טבע. בדרך טבע כבר הייתה חתוכה, נגמרה, אבל היא התאחתה.
8.  היה לנו אחד בחוץ לארץ ששמו נחום, והיה מתפלל בבית הכנסת ‘קאיד נסים’ והיה 
עושה הרבה שגיאות, וסבא היה צוחק עליו. מה זה “יאכלמו קקש”? מה זה “קקש”? אלא כדי 
להשלים את אלה שלא מבטאים את הקו”ף, הוא עושה שתי קופי”ם... אחר כך מה שכתוב: 
“למלך יוצר כל, המנחיל מנוחה לעמו ישראל”, היה אומר: “למלך יוצר, כל המנחיל מנוחה 
לעמו ישראל”... וסבא היה צוחק )לא שם, אלא בבית היה אומר אין מה לעשות, זה בור ועם הארץ...(, 
ואני מצאתי שהשם ‘קקש’ זה אחד השמות של המלאך הרע. יש קמיע ליולדת שמביא הרב 
חיד”א )יוסף בסדר סי’ ו’( שלא יזיקו אותה התחתונים: פלונית )ל-י-ל-י-ת( אומרת לאליהו 
הנביא: כל מקום שיזכירו את השמות שלי אני לא אכנס ולא אזיק, ואחד השמות ‘קקש’, 
איזה יופי... הוא כל שבת מזמין את המלאך הרע הזה... מה לעשות?! אנשים לא יודעים 

כלום. לא יודעים שיש כ”ף ויש קו”ף, יש צד”י ויש סמ”ך, יש הכל.

 דברי תורה בעלון זה יעמדו לרפואת:  
ידיד המוסדות הרב שר שלום הי"ו בן מז’יאנה    מצליח הי"ו  בן כמסאנה שושנה    הילד אוריאל בן מוריה בתוך שאר חולי ישראל    אסתר בת מזל   בתושח”י   נא להעתיר בתפילה לרפואתם השלמה בקרוב.  



רבי כלפון יכולה להפוך שמים וארץ. לכן אשרי אדם שֵידע להתפלל בתום לב. 
בלי חכמות, בלי כוונות ובלי שום דבר. למה? כי עם כוונות הרבה לא מבינים 
כלום, אבל בלי כוונות בשמים לא יבואו אליך בטענה למה אתה לא מכוון? כי 
תאמר: אני בור ועם הארץ, מה אתם רוצים ממני? אני מתפלל מכל הלב וזה הכל, 
אם זכיתי, הנה החולה הזה הבריא והשני הבריא. ואם לא זכיתי - אז לא זכיתי...

הגאון רבי אברהם הכהן זצ”ל
14 כתב יג.  בגיל  והיה לו בן לרבי כלפון - רבי אברהם כהן שהיה גאון גדול, 

)400 עמודים(, והספר של החכם הזה נערך ע”י בנו  ספר שלם על מסכת חולין 
רבי נסים כהן ז”ל ולומדים בו הרבה חכמים. הוא כתב ספר בגיל 14 ונפטר בגיל 
רבי כלפון כותב  33. הייתה לו דלקת ריאות, ובאותו הזמן לא היה לה תרופה. 
זה כנראה בגלל שלא התפללתי עליו מספיק.   :)141 )נדפס בס’ עמוד ההוראה עמ’ 

ואם הייתי מתפלל עליו מספיק, הוא היה מתרפא! ככה היתה האמונה שלו. אדם 
שמתפלל מכל הלב ]יראה נסים[. יש הרבה נסים בימינו, הרבה מאד נסים, יש 
ספר “יורים ורואים ישועות”. כל אחד ואחד מכם ידע ]את זה. אבל[ קודם כל 
אדם לא יכניס את עצמו לסכנה, יש כאלה מעשנים הרבה ]ואחר כך שואלים[ 
למה ה’ מביא עלי את המחלה? חזק וברוך... אתה תעשן, אח”כ תתעשן, ואח”כ 

תבוא להתלונן... אל תקח עשן9!

“עתה תראה אשר אעשה” הכל יהיה בסדר
בפרשת השבוע כתוב )שמות ו’, א’( “ויאמר ה’ אל משה עתה תראה אשר אעשה יד. 

לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו”. בשנה ראשונה שאחרי 
אמר לי כשיצאנו מבית הכנסת: יש  פטירת אבא זצ”ל, רבי שמואל עידאן ע”ה 
לי הסבר בפסוק הזה. אמרתי לו: מה ההסבר? אמר לי: ההסבר הוא כך: “וישב 
ה’ למה  משה אל ה’ ויאמר משה זה הצדיק )זה אבא שלי(. חזר לקב”ה ואמר לו: 
הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני” )שם ה’, כ”ב( - למה שלחת אותי מן העולם? 
“ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך” )שם 
פס’ כ”ג(. “ויאמר ה’ אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה” - הצדיק אומר לו: 

למה עשית את כל הדברים האלה? למה לקחת אותי מן העולם? לא הצלת את 
העם שלך. אמר לו: תראה שהכל יהיה בסדר, ככה אמר. והפירוש הזה כל כך יפה, 

ונכנס באזני. ואני זוכר אותו מאז שנת תשל”ב עד היום הזה.

“סלת ודבש ושמן אכלת, ותיפי במאד מאד ותצלחי למלוכה”
ועוד דבר, בהפטרה שאנחנו קוראים )לא טו. 

כל העולם קוראים אותה, אבל הרבה קוראים אותה, 

תימנים ומרוקאים וג’רבאים ותוניסאים קוראים את 

ההפטרה הזאת( ההפטרה מתחילה: “בן אדם הודע 

9.  כל מי שנכנס לבית חולים השאלה ראשונה ששואלים 
אותו היא: אתה מעשן? אם הוא מעשן כותבים לו: 
0, ואם הוא לא מעשן כותבים לו: V, כלומר יש לו 
]יותר[ סיכוי שיהיה בריא. אל תעשן אפילו סיגריה 
אחת. פעם הרב עובדיה היה נותן מוסר על העישון 
ואמר: אל תאמר סיגריה אחת לבר מצוה, אין דבר 
כזה! “ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא” 
)ירמיה י’, ח’(. מה זה יבערו? הוא לא הסביר, אבל אני 
מצאתי: “יבערו” בגימטריה “סיגריה”!... בסיגריה 
אחת אתה תהיה בער וכסיל, תהרוס את הגוף ואת 
הבריאות שלך. גם אם הייתה איזו בר מצווה, או איזו 
חתונה או משהו אחר הפוך, לא מעשנים בשום פנים 
ואופן! תסתכל עליה כמו אל מלאך משחית, מה יש 
לסיגריה? מבחוץ היא לבנה כמו מלאך לבן - מלאך 
השרת, ובפנים שחור כפחם! צריך לדעת לא להשתמש 
בסיגריה בשום פנים. כל מי שיש לו בעיה - יטייל 
קצת וינשום אויר טוב, והעיקר הוא שישמור על 

הבריאות שלו.

את ירושלם את תועבותיה” )יחזקאל ט”ז, ב’(. ובפסוק האחרון שם כתוב: “ותעדי 
זהב וכסף ומלבושך ששי ומשי ורקמה, סלת ודבש ושמן אכלת, ותיפי במאד מאד 
ותצלחי למלוכה” )שם פס’ י”ג(. מה העניין סלת ושמן ודבש? אלא שבג’רבא נוהגים 
כאשר כלה עומדת להתחתן, אסור שתראה רזה כמו לולב... היא לא לולב היא 
בן אדם. אז מה עושים לה? משמינים אותה. מביאים לה כוסכוס, מביאים לה 
“עצידה”, מביאים לה אוכל. סולת זה כוסכוס, ודבש. וככה תשמין יותר - “ותיפי 
במאד מאד”. הנה המנהג של ג’רבא כבר נמצא מימי יחזקאל הנביא, מזמן חורבן 
בית ראשון. כל דבר ודבר שאנחנו רואים במנהגים של אבותינו, וגם במנהגים של 

עדות אחרות, שאין להם מקור, תחפש ותמצא מקור. 

“בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לשֹבע”? זה הכוסכוס
“סלת ודבש ושמן אכלת ותיפי במאד מאד” - עם ישראל אכל במן שמן טז. 

וסולת ודבש. כי המן טעמו כצפיחית בדבש )שמות ט”ז, ל”א( ויש בו שמן וסולת, 
הטעם שלו כמו סולת. האבן עזרא כותב בפרשת תצוה )שמות כ”ט, ב’( שסולת אין 
לחם נכבד ממנו. הוא היה עני מרוד ואכל כל מיני מאכלים, ויום אחד הביאו לו 
לחם מסולת )אולי כוסכוס, מי יודע...(, וכל כך מצא חן בעיניו עד שאמר שאין בעולם 
לחם נכבד ממנו. והיה גם כן חכם אחד שחי יותר מאוחר - רבי אליעזר אשכנזי 
מחבר ספר מעשי ה’ )ח”ב דף מ”א ע”ב(, ואמר שישראל אמרו: “מי יתן מותנו ביד 
ה’ בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לשֹבע” )שמות ט”ז ג’(, מה זה 
“בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לשֹבע”? זה הכוסכוס. למה? כי הגרגירים 
של הכוסכוס נמצאים באיזו קערה נקובה, והקערה הזאת יושבת על סיר הבשר, 
והאדים עולים מהסיר של הבשר למעלה ומבשלים אותו. זה בדיוק: “בשבתנו על 
סיר הבשר באכלנו לחם לשֹבע”, כי אנחנו מושיבים את הקדרה על סיר הבשר 
ואוכלים לחם לשובע. )מישהו יכול לטעות ולומר שמברכים על כוסכוס המוציא לחם 
מן הארץ? לא(. הוא מצא חידוש בפסוק, שישראל עוד לפני שיצאו ממצרים, היו 

אוכלים כוסכוס. לכן כל מי שילעג לכם, תאמרו לו הנה מקורות, זה ספר מעשי 
והמקור השני זה ידוע ומפורסם, שככה  ה’ של החכם הזה ר’ אלעזר אשכנזי. 

עושים בג’רבא10. 

היה אחד שהגיע מחוץ לארץ לג’רבא ואמר: בג’רבא רוצים שהכלה תהיה שמנה    .10
שהרגליים שלה יהיו כמו שני עמודי בטון... למה עושים ככה? ככה הוא כתב. וככה היתה 

המציאות, היו חושבים כמה שאדם משמין ככה הוא יותר בריא.
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כשאתה לומד יש לך נכס ביד, יש לך ֶידע וחכמה, בתנאי 
שתלמדו גם כן לכתוב

לכן אשרי אדם שישב וילמד, וכשישאלו אותו באיזה דבר ידע לשלוף11. יז. 
כשאתה לומד יש לך נכס ביד, יש לך ֶידע וחכמה, בתנאי שתלמדו גם כן לכתוב. 
אם אדם ילמד הכל ולא ידע לכתוב הוא לא שווה. למה? כי כשאתה לומד עם 
עשרה תלמידים או עשרים או מאה זה לא מספיק, אבל כשאתה כותב - אין לזה 
שיעור, לכן תלמדו לכתוב12. כל מלה ששמעת מרב - תרשום, מחר תאסוף, “וקֹבץ 
על יד ירבה” )משלי י”ג, י”א(. ויהי רצון שנראה מכם תלמידי חכמים גדולים, ונזכה 

לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.

כל בחורי  מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את 
הישיבה, כל התלמידים והאברכים, וגם את כל האורחים, שיהיה לכם חיים טובים 
וארוכים בשמחה ובששון, ויגדלו הם ובניהם ותלמידיהם להיות תלמידי חכמים, 

11.  היה חכם אחד שבא לבחור מהישיבה מנתיבות ואמר לו: יש לי שאלה. אמר לו הבחור: 
אני לא יודע. אחר כך אמר לו: אני חושב שזה נמצא בספר פלוני דף פלוני, הלך ומצא. אמר 
לו: איך אתה יודע? אמר לו: אני חושב שזה נמצא בעוד ספר. והוא מספר: כל המקורות 

שאמר לי מצאתי אותם. והוא שואל: איך אתם לומדים ככה בישיבה?!
12.  הרב שך ע”ה אמר לתלמידיו: תגידו לי, הרב בן ציון אבא שאול יודע ללמוד? אמרו 
לו כן, מה השאלה?! יש לו אלפי תלמידים! אמר להם: אז למה הוא לא כתב שום דבר? זו 
השאלה... ואז התחילו תלמידיו )וביניהם ר’ יהודה חטאב וחבריו( לכתוב דברים שלו, ולולא 
זאת היה הולך מהעולם בלי שום דבר. יש לנו את הרב בעדני ע”ה שגם כן לא כתב, ויש לנו 
את הרב שלום כהן ע”ה שלא כתב, אבל מספרים שהם היו גאוני עולם, לא חבל שלא כתבו?!

ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. 

“והחכמה מאין תמצא ואיזה מקום בינה. אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה. 
מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. מה יקר חסדך 
אלקים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון. ירויון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם”. א-ל 
מלא רחמים יתמלא ברחמים על נפש רוח ונשמת אבא מארי ועטרת ראשי הגאון 
הקדוש רבי מצליח מאזוז בן רחל הי”ד שנפטר כהיום הזה, רוח השם תניחנו בגן 
עדן, ותהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, וזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אחינו, 

ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.

לרכישת 
כרטיסים 
לחץ כאן!

https://www.tyhr.org/
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 הספד מרן רבנו שליט”א על מרן הגאון רבי שמעון בעדני זצ”ל 
באזכרת ליל השבעה )אור לכ”ד בטבת תשפ”ג(

דוד13 המלך כשקונן על שאול ויהונתן, אמר: “שאול ויהונתן הנאהבים והנעימים 
)שמואל-ב’ א’, כ”ג(. אפשר  בחייהם, ובמותם לא נפרדו, מנשרים קלו מאריות גברו” 
לומר את זה על שני חברי מועצת חכמי התורה שהלכו לאחרונה תוך כמה חודשים. 
“נאהבים ונעימים” לא רק  והרב שמעון בעדני זצ”ל. אלה  הכהן זצ”ל  הרב שלום 
לעצמם, אלא גם לרבנים שלא תמיד הלכו איתם בתלם. הם היו נאהבים ונעימים. 
הרב עובדיה בתל  הפעם הראשונה ששמעתי את שמו של הרב היה בדרשה של 
אביב בישיבת רשב”י, אמר שם “רבי שמעון בעדני ייזכר על הטוב”. אח”כ שמעתי 
אבל הויכוחים בשמיטה  שהיו ביניהם ויכוחים על ענייני שמיטה ודברים כאלה, 
לבד, והאהבה של בני תורה לבד. יש אנשים מחפשים לעשות רעש, לא, הרב עובדיה 
וגם הרב המנוח היו אוהבים אחד את השני. יש מחלוקת בהלכה, אז מה? כל אחד 

והדעה שלו, אבל היו מסבירים כל אחד את השיטה שלו.

פעם ראשונה שהכרתי את הרב, אמר לי: יש לכם בתונס דרדעי? שאלתי אותו: מה 
זה דרדעי? אני לא יודע מה זה דרדעי. אמר לי: זה אנשים שלא מתייחסים לזוהר, 
מבטלים אותו. אין לנו, בתונס אין אף אחד שלא מתייחס לזוהר, כולם מכבדים. 
ישראל”. כי המלחמות שלהם מוגזמים  עמו  חולי  דרדעי ר”ת בגימטריא “רופא 
]וצריכים רפואה...[ יש אדם שאומר “אני הולך ע”פ הפשט” - בסדר, אבל יש אדם 
שהוא יורד על הספרים של הקבלה, מבזה ומחרף אותם, לא עושים ככה. אמרתי 
לו: אין לנו בחוץ לארץ דבר כזה. פעם שניה הרב היה דורש בשבת הגדול, ואמר 
שצריכים לקחת חסה. במרור נאמר “מצוה בחזרת” )פסחים דף ט”ל ע”א(, וחזרת זו 
חסה, לא כמו שאומרים לנו האשכנזים חזרת זה ‘קריין’, זה לא נכון. חזרת זו חסה, 
ככה אומרת הגמרא בפסחים דף ל”ט, )ומי שישכח את הדף יזכור - חסלט - חסה ל”ט...(. 
כתוב שם: מאי חזרת? חסה. ואם תגידו - וזאת קושיית החזון איש )או”ח סי’ קכ”ד 
פסחים דף ט”ל( - הרי היא לא מרה כל כך? יש לנו את מרן הבית יוסף )סי’ תע”ג( שאמר, 

הרמב”ם מפרש מצוה בחזרת, מצוה גם בחזרת, אע”פ שמתוקה היא, מצוה. אבל 
הגמרא אומרת )פסחים דף קט”ו ע”ב( שאם בלע מרור לא יצא, כי בעינן טעם מרור 
וליכא, ואיפה יש בחסה טעם מרור? אז הרב עובדיה מתרץ בשו”ת חזון עובדיה 
)סי’ ל”ה( שהכוונה טעם של החזרת - החסה, זה נקרא טעם מרור. אבל לשון רשב”ם 

)ד”ה בלע מרור( לא משמע כך, אלא אמרו בעינן שימרר את פיו. איך ימרר את פיו עם 

חסה? הרי חסה לא ממררת את הפה? אז היה שם הרב יוסף טולידאנו )או הרב שלמה 
טולידאנו, אינני זוכר מי זה הבן ומי זה החתן, שניהם טולידאנו(, שאמר במרוקו יש לנו חסה 

שהיא מרה מעט. אז אמר לו הרב המנוח: למה לא תביא לנו קצת ממרוקו?... באותו 
הזמן מרוקו סוגרת ומסוגרת, אין יוצא ואין בא. הרב אמר לו את זה בבדיחותא. יש 
חסה כזאת שיש בה קצת מרירות, גם בתונס מכירים את זה. ויש עוד תירוץ של 
חזון עובדיה )שם(, שאם אתה משאיר את החסה בשדה, בסוף הטעם שלה יהיה 
מר. אבל אנחנו לא מחכים לה, אלא לוקחים אותה מיד לפני שתתמרר. ]וע”ע בס’ 

ה’ נסי ח”ב עמ’ ר”נ[.

הרב המנוח היה ענוותן ושפל ברך, היה צדיק, היה מתייחס לכל אדם בכבוד. לא 
מבטל את האנשים. כשיצאתי בפעם האחרונה ממעייני הישועה, הרב היה מחכה 
לי בבית, אמרו לו: למה הרב מחכה? עוד מעט מנחה, תפגוש אותו בבית הכנסת. 
ואמר: לא, ]אני אחכה לו כאן. וכשנפגשנו[ אמר לי שרוצים לעשות כולל של טהרות 
)הבן שלו שיהיה בריא כתב ספר על משניות סדר טהרות שלשה כרכים(. כנראה הרב רצה 

שיהיה כולל כמו שעשה החפץ חיים בזמנו. אמר למה הגאולה מתעכבת? כי אין לנו 
כולל קדשים14. אז כמו שעשה כולל קדשים, אנחנו נעשה כולל טהרות. אמרתי לו: 
עכשיו אני “איש מכאובות וידוע חולי” )ישעיה נ”ג, ג’(, אני לא יכול לעשות, אולי בלי 
נדר נראה ]בהמשך[. לא ידעתי שכל כך קרוב הקץ שלו והוא דאג שיהיה משהו 
לדור הבא. לכן רבותי, אתם תרימו את הכפפה, תעשו כולל עם תשלום לאברכים, 

שיכתבו כל שבוע - ואולי כל חודש - מאמרים על סדר טהרות15. 
13.  יישר כח לידידנו האברך היקר רבי יוסף חיים נחום שליט”א שתמלל דברי מרן רבנו 

שליט”א בזריזות ודייקנות. המערכת.
ים, ככה כתוב בתורה – “בקודש  ים, אבל זה לא נכון, ָקָדִשׁ 14.  האשכנזים אומרים קֹוְדִשׁ
ים,  ים”. ]וכשאין ה’ הידיעה אומרים ָקָדִשׁ ים תאכלנו” )במדבר י”ח י’(, לא כתוב “קֹוְדִשׁ ַהֳּקָדִשׁ

ים כל הנוגע במזבח יקדש )שמות כ”ט, ל”ז([. כמו קדש ָקָדִשׁ
הוא אמר לי לעיין חזון איש, אבל החזון איש השפה שלו קשה מאד. אני לא יכול    .15

המנוח היה צדיק וחסיד. הוא שאל אותי למה אתם עושים ככה וככה? הסברתי 
לו והוא קיבל את זה. הוא הבין שאין מטרתנו לנגח, אנחנו לא מנגחים, “או בן יגח 
או בת יגח” )שמות כ”א, ל”א(, אנחנו לא עושים ניגוחים, ההלכה מעל הכל. אם אפשר 
לעשות שלום בין כל פלגי ישראל - זה הדבר הטוב ביותר. אנחנו מברכים את כל 
אלה שבאו לכבודו של הצדיק, שה’ יתברך ישפיע עליהם שפע טובה וברכה, יאריך 
ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן. 

אמרנו לצרף כאן מה שאמר מרן הגר”ש בעדני זצ”ל באור לכ’ בשבט 
התשע”ח בברכתו להוצאת העלון

קודם כל, מי אני שאני אברך, אבל באמת אני רוצה לברך את הגאון הרב מאזוז שליט”א, 
שב”ה בנה ישיבה נפלאה עם דרך של לימוד מיוחדת של חכמי הספרדים, ב”ה גם את 
זה צריך לדעת גם את זה צריך ללמוד. אמנם זו לא הדרך המקובלת בישיבות, אבל 
זו דרך נפלאה שעליה תמיד רבותינו בנו את ההלכות ואת ענייני התורה הקדושה.

באמת יישר כוחו של הרב מאזוז שיהיה בריא, ה’ יעזור שיזכה לאורך ימים ושנות 
חיים. ובאמת כאב לי בזמנו לשמוע דברים לא הגונים, אז מחיתי. בודאי עשיתי את 
תפקידי, ומחיתי על כבודו )א.ה. בשיעורו השבועי בבית המדרש “תורה וחיים” לאחרונה(. 
צריך להיזהר בכבודו של תלמיד חכם חשוב, ה’ יעזור שיהיה בריא לאורך ימים 
ושנות חיים, שימשיך להרביץ תורה ויעמוד על משמר התורה והיראה ועל דרך 

התורה הקדושה של עם ישראל.

ה’ יעזור שַירבה תלמידים, ההולכים בדרך הישנה שהיא לתפארת בכל מקום ובכל 
העניינים שהם לומדים, וה’ יעזור שימשיכו לגדול ולגדל הלאה והלאה, אני מברך 
אותם שיפוצו מעיינותיהם חוצה, ושירביצו תורה בעם ישראל ושיעשו כל מה 

שהם יכולים.

אנחנו קצת חלוקי דעות בדברים מסויימים, אבל זה לא אומר כלום, תמיד היה בעם 
ישראל בין חכמי ישראל חילוקי דעות, וצריך למצוא את הדרך איך לגשר עליהם. 
ה’ יעזור, עוד לא זכינו למצב הזה של “המברך את עמו ישראל בשלום”, כך שיהיה 
ממש באחדות גמורה בכל הדברים, אבל אני מקוה שדוקא דרך התורה, רק זה מה 
שיכול לתת לנו את הכח להתאחד באיחוד גמור, ע”י התורה הקדושה שהיא צריכה 

להדריך אותנו ולתת לנו את האור, באיזה דרך צריך ללכת.

אני באמת מברך אתכם, ה’ יעזור שתמשיכו לעמוד על המשמר, ה’ יעזור שֵיצא רק 
קידוש ה’ על ידיכם. וגם כבוד הרב שליט”א שיהיה בריא ויאריך ימים, שיעמוד על 

המשמר. ואני מקוה שתמיד נמצא את הדרך איך להסתדר ביחד.
ללמוד בו כי השפה שלו היא לא נוחה כמו יביע אומר, שם אתה יכול לטייל כמו גנים 
ופרדסים. אצל החזון איש כל מלה שלו מדויקת, הוא לא אומר לך הדבר הזה מותר, הוא 
עושה לך רמזים ורמזי רמזים עד שתבין שזה מותר. פעם היתה לנו שאלה על ענבים אם 
מותר לקנות אותם מכל מקום או שזה אסור. אז הרב כתב ביביע אומר )חלק ששי חיו”ד סי’ 
כ”ד( שאין בזה כלום, הולכים אחר הרוב והרוב הם לא מערלה, זה בסדר. ולעומת זה בלוח 
“יד לאחים” כתבו שאסור לקנות, כי הם ספק ערלה. אני קראתי את זה ואמרתי מה נעשה? 
הלכתי בכל רחוב ז’בוטינסקי עד שהגעתי לאמצע רחוב רבי עקיבא, ומצאתי שם יהודי 
זקן מוכר ענבים. בז’בוטינסקי בשוק מוכרים שלשה קילו בלירה, והיהודי הזה אומר קילו 
בלירה וחצי, זה יותר מידי. אמרתי לו: זה בדוק מערלה? אמר לי: כן, זה בדוק. אמרתי לו: 
יש לך תעודה? אמר לי: הזקן שלי זו התעודה... לא צריך שום תעודה. זה בסדר גמור... 
מה אני אגיד לו?! אחרי שטרחתי עד לכאן אחזור בחזרה? לקחתי ממנו קילו אחד בלירה 
וחצי, בשעה שבמקום השני יכולים לקנות בלירה וחצי ארבע קילו וחצי. אח”כ עיינתי 
)יו”ד סי’ ל”ז אות י”ד(, וראיתי שהוא לא העלה דבר ברור, ככה וככה. הלכתי  בחזון איש 
ואמר לי זה מותר, הולכים אחר הרוב. אבל צריך להיזהר, אם יש  לרבי חיים גריינמן ע”ה 
)אבל אם היא מוכרת בהשגחה במחיר פי שלוש ופי ארבע הוא  חנות שמוכרת בהשגחה עדיף. 
לא אמר(. לכן צריך בכל דבר ודבר ללמוד את ההלכה וללמוד את הדעות וללמוד הכל. ולא 
יהססו “יד לאחים” לכתוב לנו: יש מי שמיקל בענבים מפני שרובם לא מערלה. אם אתה 
קונה מהכרם אסור, אבל אם אתה קונה מהחנות יש לנו כלל בגמרא )ברכות דף כ”ח ע”א 

ועוד( - “כל דפריש מרובא פריש”.







של  חייו  משירת  מפתיעות  ועובדות  זכרון  שביבי   
מרן הגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן זצוק"ל ראב"ד 
יום  לרגל   * שבה  הישיבות  ראשי  ומגדולי  ג'רבא 

הילולתו י' בשבט

"מרן  הנדיר  בתואר  מזכירו  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  מרן 
מצליח  רבי  הגאון  המובהק  תלמידו  הדור",  מופת 
האשכנזים  בדורו",  "יחיד  מתארו  זצ"ל,  מאזוז 
יחזקאל  רבי  הגאון  מג'רבא',  כ'האדמו"ר  הכירוהו 
שעות  שש  בת  שיחה  לאחר  הגדירו  זצ"ל  סרנא 
וצנועה  שקטה  בפינה  לו  למושב  איוה  הוא,  ואילו  הספרדים",  של  איש  כ"החזון 

במושב 'ברכיה' בנגב, ואף כאשר התבקש לכהן כראשון לציון, סירב.

קול מצהלות של שמחה ורננה בקעו מתוך ביתה של משפחת כהן, אחת המשפחות 
המיוחסות ביותר באי הכהנים ג'רבא. נגוהות של אושר וצהלה מלווים ברחשי תפלה 
ביום  טובה  בשעה  שנולד  המיוחל,  הבן  הולדת  של  אלו  ברגעים  התמזגו  ותקוה, 
ראשון כ"ב סיון התרס"א. סוף סוף לאחר שנים של ציפיות ואכזבות, זרח בחושך 
אור לישרים, זיו וזוהר העתיד להאיר את חשכת גלות אפריקה הדוויה, נהרה שעד 

היום ניאותים אנו לאורה, ואוכלים מפירותיה ופירות פירותיה.

האב המאושר ר' חנינא, אחז בהתרגשות את בנו בחיקו, חיוך מאיר על פניו, והוא 
מביט לתוך עיניו הטהורות של התינוק בכמיהה: "כמה חפץ אני לזכות כבר לקיים 
בו מצות 'ושננתם לבניך'... אנא אלוקים! קיים לי את הילד הזה שיגדל ויהיה גדול 
בתורה...". ולא פילל ולא מילל כי תפלה זו תתקיים פי כמה וכמה מאשר שיער... 
אכן, בן זה עלה והתעלה בתורה, והיה שמו כאחד הגדולים אשר בארץ. הלא הוא 
גאון ישראל, מרן רבנו רחמים חי חויתה הכהן זצוק"ל וזיע"א, אשר האיר באור תורתו 
את שמי היהדות. כבר מקטנותו ממש ניכרה פקחותו, והכל הכירו כי לגדולות נועד. 
בעודו בסך הכל כבן שמונה-תשע, כבר החל מעיין קולמוסו הטהור לנבוע חידושים 

על התורה והש"ס. ומאז ועד פטירתו קלח עטו כנהר המתגבר וכנחל שאינו פוסק.

"לשכוח" לישון
שלא כשאר בני גילו, היה העלם רחמים חויתה. מתוך שיעבוד עצמי, רתם את כל 
חושיו ללימוד התורה באין הפוגות. כשסוף סוף בשעת לילה היה הנער חוזר לבית 
הוריו, לא היה ממהר כלל לישון, וכל עוד לא חש בעייפות גדולה, לילה כיום יאיר 
כחשכה כאורה, כשהוא מתמיד בלימודו לאור הנר )חשמל באותה תקופה לא היה 
ניתן למצוא בג'רבא אף לא בבית עשירים(. רואה היה האב רבי חנינא את בנו מחמד 
עינו שוקד על תלמודו, ולבו מתמלא רגשי גיל על האוצר היקר שזיכהו בו ה' יתברך. 
אך מכיון שדאג לבריאותו, היה ניגש אל בנו ולוחש באוזנו: "בני יקירי, הלא למדת 
מעט  להחליף  כדי שתוכל  לישון,  הזמן שתלך  הגיע  עתה  הפסקה.  ללא  היום  כל 
הפציר  חייו,  ממשוש  להתנתק  שהתקשה  הבן  יתברך!".  לעבודתו  חדשים  כוחות 
באביו: "הנה תיכף עומד אני לסיים את הסוגיא, הנח לי עוד כמה דקות, כדי שלא 
אפסיק באמצע הענין...". בראות אביו את גודל אהבתו לתורה, הבין לנפשו של בנו 
זמן  נותן לבנו עוד  ובלב מלא שמחה על המרגלית היקרה שבביתו, היה  השקדן, 
מה. ושוב ניגש אל בנו ומפציר בו ללכת לישון. אין הוא יכול לתת תנומה לעפעפיו 
עד שיראה כי בנו נם על יצועו. יודע הינו כי אם יפרוש למיטתו, עלול בנו המתמיד 

'לשכוח' לישון וללמוד עד אור הבוקר בלי להרגיש.

ראה העלם השקדן כי אביו דואג על שעות השינה שלו, ואינו ישן עד אשר יסיים 
למודו, וחס על כבודו וכוחותיו. ומה יעשה הבן שמחד גיסא מרגיש שיש בכוחותיו 
מעט  חשב  הורים?  כיבוד  מצות  עליו  מוטלת  גיסא  ומאידך  לימודו,  את  להמשיך 
ומצא פתרון: סוגר היה את ספריו, מנשקם בחום, מכבה את הנר, עולה על יצועו 
ומעמיד פני ישן. רק לאחר שווידא כי אביו המסור נרדם, היה קם בלאט ממטתו, 
מתיישב חרש ליד הספרים וממשיך ללמוד בחשק רב עד שעות הלילה המאוחרות. 
מחזה זה חזר על עצמו כמעט מידי לילה. וההרגל נעשה טבע שגם בבגרותו היה 

ממשיך בקביעות בלימוד הלילה ומשים לילות כימים.

אלא שמסתבר שלא רק את השינה היה שוכח, אלא גם את עת האכילה. מגודל 
לו  להזכיר  נוהגים  היו  והוריו  הארוחה,  זמן  בהגיע  מרגיש  היה  לא  בתורה,  חשקו 
להפסיק ולטעום דבר מה. כשהיו באים אליו הוריו ומבקשים שיקום לאכול, היה 

 אשכול 
הכופר

לרכישת 
כרטיסים 
לחץ כאן!
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מתחנן: "עוד קצת, עוד קצת". גם כשהיה אוכל, היתה סעודתו מקוצרת ונחפזת, כדי 
לשוב מה שיותר מהר אל טעמה המתוק של התורה. הוריו היו מתחננים אליו כי 
יואיל לאכול עוד משהו והוא מסרב בטענה כי ריבוי האוכל מעייף את האדם ומפיל 
עליו שינה. אמו המסורה היתה מעודדת ומדרבנת את בנה לתורה, ולא חסכה מאמץ 
היה  כאשר  מפריע.  באין  ללמוד  להמשיך  שיוכל  כדי  ולשלומו  לבריאותו  ודאגה 
מתאחר מלשוב הביתה לאכול, מחמת שהיה שקוע במצולות התורה, היתה מכינה 
מתעניינת  שהיתה  פעמים  המדרש.  לבית  אליו  עד  אותם  ומביאה  מאכל  מיני  לו 
לאחר מכן: "האוכל היה ערב לחיכך?", והוא היה עונה "בודאי, טעים מאד". "ומה 

אכלת?" היתה ממשיכה לשאול בחשד. "אה... איני זוכר" היה עונה במבוכה...

ענבים מתובלים במלח
בור סוד שאינו מאבד טיפה היה רבנו. כח זכרונו המופלא היה מדהים. בכל ענין בו 
נשאל, ענה תיכף תשובה כהלכתה. בקי ורגיל היה בדברי הפוסקים ובעל תפיסה 
נפלאה. בשנותיו האחרונות, שם לב קרוב משפחה כי רבנו שרוי בצער. משהתעניין 
מזכרוני  "נשכח  רבנו שענה  עושה, השתומם לשמע תשובתו של  זו  מה  לעצבות 
איזה ענין הלכתי שלמדתי בעבר...". הניד בראשו אותו קרוב, וניסה לנחם את רבנו 
באומרו: "דרך העולם היא, מה שאוכלים היום שוכחים מחר, למה יצטער כבודו?!". 
הישיר רבנו מבטו אליו והשיב: "דע לך כי עד עכשיו לא ידעתי שכחה מהי, כל מה 
שהייתי קורא ולומד, לא הייתי שוכח לעולם, ואיך לא אצטער כעת שאני מגלה שיש 

דברים שאני מתקשה לזכור...".

מאזוז  מצליח  רבי  הגאון  בבית תלמידו  פעם  ביקר  בתונס,  רבנו  בזמן שהותו של 
זצ"ל, ושקע עמו בלימוד כהרגלו. והנה קרה מקרה משעשע הממחיש את התמדתו 
ושקיעותו המבהילה של רבנו: תוך כדי העיון המעמיק בגמרא, הגיש אביו של רבי 
זצ"ל, צלחת עם ענבים שחורים ומתוקים. ברם,  רפאל מאזוז  מצליח, הצדיק רבי 
מעייניו של רבנו היו נתונים לסוגיא שלפניו ולא לענבים שבצלחת. נטל איפוא בידו 
ענב אחד בלא להסיט עיניו מן הגמרא, ובחושבו כי זית בידו, טבלו בצלוחית המלח 
ו...הגישו אל פיו. המפליא הוא שגם לאחר שאכל, לא חש  שעמדה בסמוך, בירך 
כלל בערבוב המוזר שבין טעמם המתוק של הענבים לטעמו של המלח. הצלחת 
התרוקנה לאיטה כשכל ענב מוטבל במלח, ורבנו מרגיש אך ורק את טעמה המתוק 

והערב של התורה הקדושה...

עינים צופיות
וראייתו  הצופיות  עיניו  על  ורוחני.  זך  במבט  זיכוהו  תורתו  וקדושת  לבו  טוהר 
הרחוקה, מסופר המעשה המצמרר הבא: יהודי ביקר את רבנו בביתו במושב ברכיה, 
כאשר לפתע באמצע הביקור פנה אליו רבנו וציוה עליו במפגיע: "שוב עתה לביתך, 
וסע באוטובוס הקרוב". התפלא האיש מדוע רבנו מגרש אותו כך, אך כמובן עשה 
שהגיע.  הראשון  האוטובוס  על  ועלה  לתחנה,  מיד  פנה  הוא  עוררין.  ללא  כדבריו 
לאחר שעה, התחוורה לו הוראתו ה'משונה' של רבנו, כאשר הצטמרר לשמוע על 

הפיגוע שהתרחש באוטובוס שיצא אחריו...

כיוצא בו: סיפר תלמידו רבי בן ציון כהן זצ"ל: לאחר שעלה מורי ורבי לארץ הקודש, 
לקחתי חופש חודש מעבודתי, והגעתי לבקרו במושב ברכיה. הרבי שמח לקראתי, 
וקיבלני בחביבות רבה. ישב ושוחח עמי עד חצות הלילה בדברי תורה ובזכרונות 
לי  הזכיר  הרבי  המופלא.  זכרונו  בכח  להיווכח  נדהמתי  בג'רבא.  אצלו  מלימודיי 

נשכחות, מה חידשנו בסוגיא זו, ומה תירצנו בסוגיא אחרת וכו'. 

למחרת לאחר תפלת הלחש, קרא לי לפתע ואמר לי בבהילות: "מאוחר! עליך לחזור 
מהר לביתך!". התפלאתי מאד לפשר הדחיפות ואמרתי לרב: "לקחתי חופש של 
חודש מהעבודה, ואני יכול להתעכב עוד במושב ברכיה, ולהיות במחיצת כבודו".  
אל תאחר!".  חושה  עכשיו!  לביתך  "חזור  באופן תמוה  הרב  בי  דחק  זאת",  "בכל 
שוב  לי  קרא  הרבי,  כך  כשראה  מעט.  עוד  התמהמהתי  אך  הדברים,  את  קיבלתי 
בה  חולון  לעיר  ונסעתי  התפלין,  את  חלצתי  ברירה,  בלית  לדרכי.  לצאת  וזירזני 
נכנסתי לביתי, מצאתי את אשתי כשהיא עומדת ללדת,  והנה, משאך  התגוררתי. 
וזקוקה בדחיפות לסוע לבית החולים. באותה תקופה, לא היו אמבולנסים זמינים 
בית  אל  מהר  יסיענו  כי  בבקשה  רכב  בעל  שהיה  לחבר  והתקשרתי  היום,  כמו 
ילדה בשעה טובה, והבנתי בהשתאות עד כמה  החולים. ב"ה מיד כשהגענו, היא 

היו עיניו של רבנו צופיות.
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נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרון משבוע קודם:  הוא גם פנחס וגם אליהו וגם קשור לברית וזה לא ברית מילה. רבי פינחס אליהו 
חיבר ספר הברית. הזוכה: מרדכי עבאדי - אשדוד.

פתרון התמונה: הגאון רבי מרדכי מאזוז שליט"א ראש ישיבת דרכי העיון, עם להבה"ח מרן הגאון רבי 
שמעון בעדני זצ"ל. התמונה בזמן שתלמידי הישיבה הנ"ל )ששכנה אז במשכנה הקודם( נבחנו אצל הגאון 

זצ"ל בבית מדרשו. הזוכה: ישראל זרביב – בני ברק.

על הזוכה לעקוב אחרי הודעות הדואר.  פרס שיוחזר, לא ישלח שוב.

 
"ֲאִרי ַהֵּלב ּוִמְתָרֶאה ְכׁשּוָעל"

ָזַצ"ל, הּוא ָהָיה  ִיְצָחק ַּכּדּוִרי  ַרִּבי  ְּבכ"ט ְּבֵטֵבת יֹום ָהַאְזָּכָרה ֶׁשל 

ֻמְמֶחה ִבְקֵמעֹות, ְוַגם ֵאֶּלה ֶׁשֹּלא רֹוִצים ִלְכּתֹב ְקֵמעֹות, ְּכמֹו ָהַאְדמֹו"ר 

ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש ְוַרִּבי ָמְרְּדַכי ַׁשְרַעִּבי, ָהיּו אֹוְמִרים ֶׁשַהְּקֵמעֹות ֶׁשּלֹו 

ְמֻיָחִדים ְּבִמיָנם. ְוהּוא ָהָיה ָעָנו ְוַצִּדיק ְוָהָיה ָתִמיד ְמַחֵּיְך, ְוה' ָנַתן 

)ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַאף יֹוֵתר ִמֶּזה(. ַּפַעם ָּכְתבּו  ַחִּיים  106 ָׁשִנים ֶׁשל  לֹו 

ָעָליו ַּבִּפְנָקס ֶׁשל ַהְּקִהָּלה ְּבַבְגָּדד: ִיְצָחק ַּכּדּוִרי "ֲאִרי ַהֵּלב ּוִמְתָרֶאה 

)ֶּבן  ְכׁשּוָעל". ָמה ַהֵּפרּוׁש? ֵיׁש ִּפּיּוט ָארְֹך ֶׁשָּכַתב ר' יֹוֵסף ָהֵאזֹוִבי 

ּדֹורֹו ֶׁשל ָהַרְׁשָּב"א( ְוָקָרא לֹו "ַקֲעַרת ֶּכֶסף", ְוָׁשם ָּכתּוב ַהֵּתאּור ַהֶּזה, 

ַהְמׁשֹוֵרר ַהֶּזה ר' יֹוֵסף ָהֵאזֹוִבי ָּכַתב ַעל ַעְצמֹו: "ֲאִרי ַהֵּלב ּוִמְתָרֶאה 

ְכׁשּוָעל, ְוִלי ַבִּׁשיר ְזרֹוַע ְּגבּוָרה", ְוַהַּכָּוָנה ֶׁשַהֵּלב ֶׁשִּלי ְּכמֹו ַאְרֵיה ֲאָבל 

ֲאִני ִנְרָאה ָעָנו ְוַרְך ֵלב ְּכמֹו ׁשּוָעל, ְוֵיׁש ִלי ַבִּׁשיר ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה. 

ִלי ְקֵמעֹות  ֵהִביאּו  ִיְצָחק ַּכּדּוִרי. ַּפַעם  ָהַרב  ָדָבר ָּכְתבּו ַעל  ְואֹותֹו 

ְוָהָיה לֹוֵקַח ָּפסּוק )ֵאיִני יֹוֵדַע ָמה ַהָּמקֹור ָלֶזה(,  ֶׁשָּכַתב ָהַרב ַּכּדּוִרי, 

ְועֹוֶׂשה אֹוָתם ָראֵׁשי ֵתבֹות, אֹוֵמר ֶזה טֹוב ְלִאָּׁשה ֶׁשַּמִּפיָלה ְוַכּיֹוֵצא 

ְוָהָיה מֹוִעיל. ְוֵיׁש לֹו ַכָּמה ֵׁשמֹות ּוְדָבִרים ָּכֵאּלּו, ֲאָבל ֹלא ָכל ֶאָחד 

ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה. הּוא ָהָיה לֹו כַֹח ְמֻיָחד ַּבְּתִפָּלה ַּבִּצְדקּות ֶׁשּלֹו, 

ְוִלְפָעִמים ָהָיה עֹוֶׂשה ַתֲעִנּיֹות ְוַכּדֹוֶמה. ְוָהָיה ַבַעל אֶֹרְך ַאַּפִים ְמֻיָחד 

ְּבִמינֹו, אֹוְמִרים ַּפַעם ַאַחת ָהָיה כֹוֵתב ָקֵמַע ֶׁשָּצִריְך ְטִביָלה ְוַתֲעִנּיֹות 

ְוכּו', ְוָהָיה ִמְתַעֶּנה )ה' ָנַתן לֹו ֲאִריכּות ָיִמים ָלָּמה ֹלא?...( ְוִאְׁשּתֹו ָקְרָאה 

לֹו: ִיְצָחק, ּבֹא תֹאַכל, ֵהַכְנִּתי ְלָך ֲארּוָחה. ְוהּוא ֹלא ָעָנה ָלּה, ִּכי הּוא 

ָהָיה ְבֶאְמַצע ְּכִתיַבת ָקֵמַע, ִהְתָקְרָבה ְוָאְמָרה לֹו: ִיְצָחק, ַאָּתה ֹלא 

ְוִנְׁשַּפְך ַהְּדיֹו ַעל ַהָּקֵמַע, ְוָכל ַמה  ׁשֹוֵמַע? ְוֵהִזיָזה לֹו ֶאת ַהֻּׁשְלָחן, 

ֶּׁשָעָׂשה ָהַלְך ַּבּתֹהּו, ְוָהַרב ָאַמר: ִהיא יֹוַדַעת ַמה ֶּׁשִהיא עֹוָׂשה, ַּכִּנְרֶאה 

ֵהִביָנה ֶׁשַהָּקֵמַע ֶׁשִּלי ֵיׁש ּבֹו ְקָצת ִקְטרּוג, ְוָלֵכן ֲאִני ֶאֱעֶׂשה עֹוד ַּפַעם. 

ְוִחֵּיְך. ַהִחּיּוְך ַהֶּזה נֹוֵתן ָלָאָדם ּכַֹח ַלֲעמֹד ֶנֶגד ָּכל ַהְּבָעיֹות ֶׁשָּבעֹוָלם. 

הּוא ָהָיה ְמֻיָחד ְמאֹד. )ַהִּׁשיר ַהֶּזה ]ַהִּנְזָּכר ְלַמְעָלה "ַקֲעַרת ַהֶּכֶסף"[ 

ִנְדָּפס ְּבֵסֶפר ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִּבְדפּוס ְירּוָׁשַלִים, 

ְוֵיׁש ִלי ִצּלּום ִמֶּמּנּו. ְוָׁשם )ְּברֹאׁש ַהֵּסֶפר( ִהְדִּפיסּו ֶאת ָּכל ַהִּׁשיר ְוֵיׁש ּבֹו 130 

ָּבִּתים, ְוָקָרא לֹו "ַקֲעַרת ֶּכֶסף", ִּכי ָכתּוב ַּבָּפסּוק: "ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשֹלִׁשים 

ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה" )במדבר ז' י"ג(, ְוַגם ָּבֶזה ֵיׁש ְׁשלֹוִׁשים ּוֵמָאה ָּבִּתים. ְוהּוא 

ִׁשיר ָמתֹק ִמְּדַבׁש, ְוֵיׁש ּבֹו ֵעצֹות ַלֵּבן ֶׁשּלֹו ְׁשמּוֵאל: "ְּבִני ׁשּוָרה, ְוַקח ַהּיֹום 

ְּתׁשּוָרה, ְוַׁשי ֵמָאב ְּבָך ַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה". ְּבִני ׁשּוָרה – ִּתְרֶאה, ִּתְסַּתֵּכל, ְוַקח ַהּיֹום 

ַמָּתָנה ּוְתׁשּוָרה. ְוַׁשי ֵמָאב – ַמָּתָנה ֵמַאָּבא, ֶׁשַּנְפׁשֹו ְבָך ְקׁשּוָרה. ְוַאַחר ָּכְך ָּכַתב 

ִׁשיר ָארְֹך ְמאֹד, ְואֹוֵמר לֹו ָׁשם ַעל ַּכָּמה ְדָבִרים ֶּבֱאמּוָנה, "ְוַרב ָאְלָפס ֲהַדר 

ִׂשְכלֹו ְתַחֵּפׂש, ּוִמי ִהְרִּביץ ְּכמֹותֹו ָּדת ְותֹוָרה", ַרב ָאְלָפס ]ָהִרי"ף[, ְּתַחֵּפׂש ֶאת 

ַהֵּׂשֶכל ֶׁשּלֹו, ְּתַעֵּין ּבֹו טֹוב, ִמי ֵיׁש ָלנּו ֶׁשִהְרִּביץ ִּבְסָפַרד ָּכמֹוהּו ָּדת ְותֹוָרה? 

ַאַחר ָּכְך ּכֹוֵתב: "ּומֶֹׁשה ַאֲחָריו ִאיׁש ָהֱאֹלִקים, ְלַסִּפיֵרי ְסָפָריו ֵאין ְסִפיָרה", 

מֶֹׁשה ַאֲחָריו – ֶזה ָהַרְמָּב"ם, ְוַהְּסָפִרים ֶׁשּלֹו ְכמֹו ַסִּפיִרים ֵאין ָלֶהם ִמְסָּפר. 

ָמָרן ַהִחיָד"א ָּכל ָּכְך ָמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו ַהִּׁשיר ַהֶּזה, ְוהּוא כֹוֵתב ָעָליו ְּבִסְפרֹו 

ֵׁשם ַהְּגדֹוִלים )ח"א מערכת היו"ד ערך רבי יוסף האזובי(: "ּוָבֵעיָנא ְלֵמיַכס 

ָצָעא" – ָרִציִתי ִלְכסֹס ֶאת ַהְּקָעָרה. ֵמֵאיפֹה ֵהִביא ֶאת ֶזה? ֵיׁש ְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת 

ְמִגָּלה )ַּדף ז' ע"ב( ֶׁשַאַּבֵּיי ָגַדל ֵאֶצל ּדֹודֹו ְוַרּבֹו ַרָּבה ַּבר ַנְחָמִני, ְוהּוא ָהָיה 

ָיתֹום, ְוֵׁשם ָאִביו ַּכייִליל, ָּכָכה ַרִׁש"י כֹוֵתב )בזבחים קיח ע"ב( ַחד ְּבָרא ֲהֵוה 

ֵליּה ְלַכייִליל. ִנְרָאה ְבֵעיַני ִּכי ָאִביו ֶׁשל ַאַּבֵּיי ַכייִליל ְׁשמֹו. ְוַרִּבי ִיּנֹון חֹוִרי ָעָליו 

ַהָּׁשלֹום ָהָיה אֹוֵמר ֶׁשַכייִליל" ִּגַמְטְרָיא  "ֵעִלי", ִּכי ָהָיה ִמֶּזַרע ֵעִלי, ָּכְך מּוָבא 

ָנה )דף י"ח ע"א(, ְוִאּמֹו ָיְלָדה אֹותֹו ְוִנְפְטָרה. ְוִנְׁשַאר ְּבִלי ָאב ּוְבִלי  ְברֹאׁש ַהּׁשָָ

ֵאם, ְוִגֵּדל אֹותֹו ַרָּבה ַּבר ַנְחָמִני ַהּדֹוד ֶׁשּלֹו, ּוַפַעם ָאַמר: ָהִייִתי ֵאֶצל ַרָּבה ְּביֹום 

ּפּוִרים ְוָאַכְלִּתי ְוָׂשַבְעִּתי, ְוַאַחר ָּכְך ָהַלְכִּתי ְלֵבית חֹוְתִני ֶלָעִתיד ְוֵהִביאּו ִלי 60 

ַמֲאָכִלים ְוָאַכְלִּתי ֵמֶהם ַהְרֵּבה ְמאֹד, "ּוָבֵעיָנא ְלֵמיַכס ָצָעא" – ָרִציִתי ֶלֱאכֹל ֶאת 

ה ֶּזה ֶלֱאכֹל ֶאת ַהְּקָעָרה, ַעד ְּכֵדי ָּכְך? ַמַהְרָׁש"א אֹוֵמר ֶׁשַהְּקָעָרה  ַהְּקָעָרה, מַַ

ָהְיָתה ֲעׂשּוָיה ִמֻּסָּכר ּו"ְלֵמיַכס ֶזה ְּכמֹו "ְלִמְכַסס", ְּכמֹו ַהּכֹוֵסס ֶאת ַהִחָּטה 

ְוַהּכֹוֵסס ֶאת ַהְּׂשעֹוָרה, ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ָּכֵאֶּלה עֹוִׂשים ְּבָיֵמינּו. ְוַגם ָּכאן ַהִחיָד"א 

אֹוֵמר ַעל ַהִּׁשיר "ַקֲעַרת ֶּכֶסף": ָרִציִתי ֶלֱאכֹל ֶאת ַהְּקָעָרה ַהּזֹאת, ִּכי ִהיא ָּכל 

ָּכְך ְמֻתָּקה, "ּוְבֵעיָנא ְלֵמיַכס ָצָעא"()גליון 195 אותיות י"ב וי"ג והערה 28(..

  "ְלָפָניו ֹלא ָהָיה ֵכן ַאְרֶּבה ָּכמֹהּו ְוַאֲחָריו 
ֹלא ִיְהֶיה ֵּכן“

ֵיׁש ֵעדּות ֶׁשל ַרֵּבנּו ֲחַנְנֵאל, ֵהִביא אֹוָתּה ָהַרְמָּב“ן )שמות י‘, י“ד( ַעל 

ַמה ֶּׁשֶּנֱאָמר:  "ְלָפָניו ֹלא ָהָיה ֵכן ַאְרֶּבה ָּכמֹהּו ְוַאֲחָריו ֹלא ִיְהֶיה ֵּכן“ 

)שם פסוק י“ד(, ֵמעֹוָלם ֹלא ָהָיה ַאְרֶּבה ָכֶזה, ֹלא ְלָפָניו ְוֹלא ַאֲחָריו. 

ְוִהֵּנה ַּבָּנִביא יֹוֵאל ָּכתּוב אֹותֹו ָדָבר, ֶׁשָהָיה ַאְרֶּבה ָחָזק ְמאֹד ִּבְזַמן 

יֹוֵאל ַהָּנִביא – ”ֶיֶתר ַהָּגָזם ָאַכל ָהַאְרֶּבה ְוֶיֶתר ָהַאְרֶּבה ָאַכל ַהָּיֶלק 

ְוֶיֶתר ַהֶּיֶלק ָאַכל ֶהָחִסיל“ )יואל א‘, ד‘( ”ָּכמֹהּו ֹלא ִנְהָיה ִמן ָהעֹוָלם“ 

)שם ב‘, ב‘(. ָאז ַמה ּיֹוֵתר ָחָזק? ָהַאְרֶּבה ֶׁשל מֶֹׁשה אֹו ָהַאְרֶּבה ֶׁשל 

יֹוֵאל? ַרִׁש“י ֵּתַרץ ֶׁשָהַאְרֶּבה ֶׁשל מֶֹׁשה ָהָיה סּוג ֶאָחד ֶׁשל ַאְרֶּבה, 

הּוא ֹלא ָהָיה ְמֻגָּון, ֶאָּלא ָבא ַרק ַאְרֶּבה, ְוֵכיָון ֶׁשִּביֵמי יֹוֵאל ָּבאּו ַהְרֵּבה 

ְגָוִנים ְוַהְרֵּבה סּוִגים ָלֵכן ֹלא ָהָיה ָכמֹוהּו. ֲאָבל ִאם ִנַּקח ֶאת ָהַאְרֶּבה 

ִבְלַבד ֶׁשל יֹוֵאל, ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו עֹוָלה ָעָליו. ָהַרְמָּב“ן ַמְקֶׁשה ָעָליו 

ְואֹוֵמר ֲהֵרי ַגם ָהַאְרֶּבה ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָהיּו בֹו ַכָּמה סּוִגים – ָחִסיל, 

ַאְרֶּבה, ֶיֶלק, ָּכָכה ָכתּוב ַּבְּתִהִּלים )ראה ע“ח, מ“ו. ו-ק“ה, ל“ד(, ָּבא 

ַרֵּבנּו ֲחַנְנֵאל )הובא ברמב“ן כנ“ל( ְוָאַמר: ַּדע, ִּכי ִמְּזַמן ֶׁשָאַמר מֶֹׁשה 

ַרֵּבנּו ”ְוַאֲחָריו ֹלא ִיְהֶיה ֵּכן“ ֹלא ִנְכַנס ַאְרֶּבה יֹוֵתר ְּבִמְצַרִים. זֹאת 

אֹוֶמֶרת ָּכל ִסְפֵרי ַהִהיְסטֹוְרָיה ְיַחְּפׂשּו ִמְּזַמן ֶׁשָאַמר מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִּבְׁשַנת 

ַאְלַּפִים ָּתָמ“ח ַעד ַרֵּבנּו ֲחַנְנֵאל ְוַעד ַהּיֹום )ָּכָכה ָצִריְך ִלְהיֹות( – ְׁשֹלֶׁשת 

ֲאָלִפים ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ָׁשָנה, ֵמעֹוָלם ָהַאְרֶּבה ֹלא ִהִּזיק ְּבִמְצַרִים, ְוִאם 

ִהִּגיַע ָנַסע ִמָּיד, ֵיׁש לֹו ְכָלל ”ְוַאֲחָריו ֹלא ִיְהֶיה ֵּכן“. ְּכלֹוַמר ”ְוַאֲחָריו 

ֹלא ִיְהֶיה ֵּכן“ ֶזה ַדְוָקא ְּבִמְצַרִים. ָּכָכה ָצִריְך ִלְהיֹות. 

ְּבֶאְמַצע ַהִּׁשעּור ֶׁשל  ָהֲאִר“י.  ַרֵּבנּו  ִבְזַמן  ֶׁשָהָיה  ְמַזְעֵזַע  ֵיׁש ִסּפּור 

ְוכּו‘.  ַּדַּין  ָּברּוְך  ָאַמר:  ִּפְתאֹום  ַּתְלִמיָדיו,  ֶׁשָהָיה לֹוֵמד ִעם  ַקָּבָלה 

ָאְמרּו לֹו, ַמה ֵּיׁש ַעְכָׁשו? ָאַמר ָלֶהם, ָיְצָאה ְגֵזָרה ֵמַהָּׁשַמִים ֶׁשָּיבֹוא 

ַאְרֶּבה ְוַיְׁשִחית ֶאת ָּכל ַהְּיבּול ֶׁשל ְצַפת, ֹלא ַיְׁשִאיר ְּכלּום. ְוָכל ֶזה 

ַאְלֶטַרץ, ֶׁשהּוא יֹוֵׁשב ּובֹוֶכה ַעל  ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ָעִני ֶאָחד ְׁשמֹו  ִּבְגַלל 

ָעְניֹו, אֹוֵמר, ְוִכי הּוא ָרָׁשע יֹוֵתר ִמֻּכָּלם?! ְלֻכָּלם ֵיׁש ַמה ֶּלֱאכֹל, ְוהּוא 

ַיֲעקֹב ַהֶּזה ָהְיָתה ֲעבֹוָדתֹו  ַרִּבי  ֵאין לֹו ְכלּום. ֵאיְך ָהָיה ַהַּמֲעֶׂשה? 

ַכֵּדי ַמִים ְּגדֹוִלים ֵמַהְּבֵאר, ְוהּוא הֹוֵלְך  ָלֶלֶכת ָּכל יֹום ְלַמֵּלא ְׁשֵני 

ִמַּבִית ְלַבִית ְוהּוא ְמַמֵּלא ָלֶהם ַּבְקּבּוִקים, ְוֵהם ְמַׁשְּלִמים לֹו ַּכָּמה 

ְגרּוִׁשים. ּוֵמַהְּגרּוִׁשים ָהֵאֶּלה הּוא קֹוֶנה ָבֶהם ֶלֶחם. ֶזהּו. יֹום ֶאָחד 

ִנְׁשַּבר ַמֵּטה ַלְחמֹו, ַהַּכד ִנְׁשַּבר – ”ְוִתָּׁשֶבר ַּכד ַעל ַהַּמּבּוַע“ )קהלת 

י“ב, ו‘(, ּוִמֵּמיָלא ֵאין לֹו ִמַּמה ְּלִהְתַּפְרֵנס. ֵאין לֹו ֲאִפּלּו ֵאיֶזה ִחָּסכֹון 

ִלְקנֹות ּבֹו עֹוד ַּכד. ָאז הּוא יֹוֵׁשב ּובֹוֶכה ַעל רַֹע ַמָּזלֹו, ָלָּמה עֹוִׂשים לֹו 

ָּכָכה?! ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָרָאה ֶאת ֶזה, ְוָגַזר ַעל ָּכל ָהִעיר ֶׁשָּימּותּו 

ָרָעב, ָיבֹא ַאְרֶּבה ְוִיְגמֹר ֶאת ַהּכֹל. ַעְכָׁשו ַּתֲאְספּו לֹו ֶכֶסף ַמֵהר, אּוַלי  ּבָָ

נּוַכל ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּגֵזָרה. ָהְלכּו ְוָאְספּו לֹו ָכל ֶאָחד ָמה ֶׁשְּבָידֹו, ְוָהְלכּו 

ֵאָליו ְׁשֵני ַתְלִמיִדים, ְוהּוא עֹוֶדּנּו בֹוֶכה. ָאְמרּו לֹו: ַּתְפִסיק, ַּתְפִסיק, 

ַּדי. ֵמַהִּקְטרּוג ֶׁשְּלָך עֹוד ְמַעט ָהִעיר ֵּתָחֵרב. ִּתַּקח ֶּכֶסף ְוִתְקֶנה ְלָך 

ַכִּדים. ָאַמר ְּבֵסֶדר, טֹוב, ָמַחְלִּתי. ָחְזרּו ְלָהֲאִר“י, ְוהּוא ָאַמר ָלֶהם 

ַמִּגיַע. ָאְמרּו ַמה  ְוָהַאְרֶּבה  ִהְתַּבְּטָלה. ֵהם לֹוְמִדים  ַהְּגֵזָרה  ַעְכָׁשו 

ֶּזה? ֲהֵרי ַהְּגֵזָרה ְבֵטָלה? ָאַמר ָלֶהם עֹוד ֹלא ִקְּבלּו הֹוָרָאה ֲחָדָׁשה, 

ֵהם ֲעַדִין ַּבהֹוָרָאה ָהִראׁשֹוָנה... עֹוד ְמַעט ַיִּגיַע ַהַּמְלָאְך ֶׁשַּיִּגיד ָלֶהם 

ַּבֲחָזָרה.  ֻכָּלם  ָחְזרּו  ָּכְך  ַאַחר  ָהָיה,  ְוָכְך  ִּתְדֲאגּו.  ַאל  ַּתְחְזרּו.  ֶזהּו, 
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בשתי החידות, יש להקפיד לומר את התשובה והפרטים )כולל שם, כתובת וטלפון(בצורה ברורה!    
הודעה שאינה ברורה כולה למערכת, לא תיכנס להגרלה.

”ִּכי ִאם ָמֵאן ַאָּתה ְלַׁשֵּלַח ֶאת ַעִּמי ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ַאְרֶּבה ִּבְגֻבֶלָך“. 

ַמה ֶּזה ”ְוֹלא יּוַכל ִלְראֹת ֶאת ָהָאֶרץ“? ִמי ֶזה ֶׁשֹּלא יּוַכל ִלְראֹות? 

ַרִׁש“י אֹוֵמר, ַאף ֶאָחד ֹלא יּוַכל ִלְראֹות ֶאת ָהָאֶרץ, ְוָחֵסר ִמָּלה 

”ָהרֹוֶאה“, ִּכי ֶזה מּוָבן ֵמֵאָליו. ֲאָבל ֵיׁש ֵּפרּוׁש ֶּדֶרְך ַצחּות, ָּכתּוב 

ַּבְּגָמָרא )יומא דף ע“ד ע“ב( ֶׁשָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ְמַעט אֶֹכל, ֹלא יֹאַכל 

אֹותֹו ַבַּלְיָלה ַבחֶֹׁשְך, ִּכי ָאז ַּכָּמה ֶׁשּיֹאַכל ֹלא ִיְׂשַּבע, ֲאָבל ִאם 

יֹאַכל ַּבּיֹום – יֹאַכל ְמַעט ְוִיְׂשַּבע. ”ָמאן ְּדִאית ֵליּה ְסעּוְדָתא ָלא 

ֵליְכַלּה ֶאָּלא ִביָמָמא“. ֲאָנִׁשים ֶׁשֵהם )ַּבר ִמָּנן( ִעְּוִרים – אֹוְכִלים 

ְוֵאיָנם ְׂשֵבִעים ָאז ָּכאן ָהַאְרֶּבה ִאם ָהָיה רֹוֶאה ְקָצת ֶאת ָהָאֶרץ, 

ָהָיה אֹוֵכל ְואֹוֵמר ”ָּברּוְך ה‘, ַעְכָׁשו ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון“... ֲאָבל ָהַאְרֶּבה 

ֹלא רֹוֶאה – ”ְוֹלא יּוַכל ִלְראֹת ֶאת ָהָאֶרץ“, ְוִאם הּוא ֹלא רֹוֶאה, ָאז 

הּוא אֹוֵכל ְואֹוֵכל, ֹלא ַמְׁשִאיר ְּכלּום. ”ְוִכָּסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ – ֶזה 

ָהַאְרֶּבה – ְוֹלא יּוַכל ִלְראֹת – ָהַאְרֶּבה ְבַעְצמֹו ֹלא יּוַכל ִלְראֹות – ֶאת 

ָהָאֶרץ“. ּוִמֵּמיָלא ”ְוָאַכל ֶאת ֶיֶתר ַהְּפֵלָטה וגו‘ ּוָמְלאּו ָבֶּתיָך ּוָבֵּתי 

ָכל ֲעָבֶדיָך“ )שם פסוקים ה‘-ו‘(. ַהַּמָּכה ֶׁשל ָהַאְרֶּבה ִהיא נֹוָרָאה. 

ַּתְרָע“ה,  ִיְׂשָרֵאל ִמְּׁשַנת  ְּבֶאֶרץ  ַאְרֶּבה  ָלנּו ֵתאּור ֶׁשל ַמַּכת  ֵיׁש 

ְוַאַחר ָּכְך ָּברּוְך ה‘ ֹלא ִהִּגיַע יֹוֵתר ַאְרֶּבה )אֹו ֶׁשִהִּגיַע ְוָעׂשּו ַתְחּבּולֹות 

ֶנְגּדֹו(.  )גליון 291 אות ג'(.

באדיבות נכדו יחיאל





משירת  מפתיעות  ועובדות  זכרון  שביבי 
חייו של מרן הגאון רבי רחמים חי חויתה 
הכהן זצוק"ל ראב"ד ג'רבא ומגדולי ראשי 

הישיבות שבה, לקראת יומא דהילולא

אחר פטירתו של רבנו יותר מבחייו, נוכחו 
היקרה  המרגלית  של  ביוקרה  לדעת  הכל 
שהיתה מונחת בקרבם. בפטירתו של רבנו, 
אדרבא  אלא  נפלאותיו  תמו  רק שלא  לא 
רבותינו  אמרו  וכבר  ביתר שאת.  נגלו  הם 
מבחייהן"  יותר  במיתתן  צדיקים  "גדולים 
ז' ע"ב(. על הנפלאות הגדולות שקרו בזכות רבנו אחרי פטירתו,  )חולין דף 
סובבים סיפורים רבים ועוד יסופרו, ואם באנו לפרטם כאן, יכלה הזמן והמה 
לא יכלו. רק כדי לשבר את האוזן, הבאנו כמה פתיתים לדוגמא, ומהם ילמד 
עבור  ישועות  פועל  הוא  וכמה  בשמים,  רבנו  של  הגדול  כוחו  את  הקורא 

התורמים למוסדותיו.

התובע שהפך לנתבע

מעשה באחד מראשי הישיבות המפורסמים שנתבע בתביעה בסדר גודל של 
מיליון ש"ח. אמנם התביעה היתה שלא כהוגן, אך הוא הכיר בעולם השקר 
נוראיים. במר נפשו,  ואנשי מקצוע מילאו את לבו בחששות  ובדרכו לשלוט 
הלך לציונו של מרן רבי חויתה זצוק"ל ביום ההילולא, וביקש והתחנן שבזכותו 
יוושע בדבר ישועה ורחמים. שבוע לאחר מכן התקיים המשפט הגורלי. כאשר 
הגיע התובע, גער בו השופט: 'תבעת אותו שלא בצדק! תבטל את התביעה 
את  גם  לשלם  עליך  אשית  ואז  ההליך המשפטי  את  לא, אמשיך  ואם  כעת, 

הוצאות המשפט'...

כשהצדיק שימש כעורך דין 

למוטט  היתה  גדולה שעלולה  תביעה משפטית  בפני  עמד  ברק  מבני  אברך 
אותו כלכלית חלילה. בדיוק בזמן לחוץ זה, פנה אליו אחד החברים והציע לו 
לרכוש כרטיס הגרלה של מוסדות "חכמת רחמים". סח לו האברך בצער על 
התביעה העומדת כנגדו, ונתן לחברו להבין שאין מה לדבר על תרומה במצב 
כזה… לא חסר לו הוצאות! ידע החבר שסגולה בדוקה בידו, ולא ויתר לו. "הרי 
כעת על כרחך אתה צריך להוציא הוצאות על עו"ד וכו'", טען בפניו בהיגיון, 
"ברכישת כרטיס זה תזכה שרבי רחמים חי חויתה יהיה עורך הדין שלך! וכי 
יש לך עורך דין ומליץ יושר טוב ממנו?!". הדברים שנחצבו מלבו מתוך אמונת 
חכמים כנה, מצאו מסילות ללבו של האברך, והוא רכש כרטיס הגרלה. אכן, 
הפלא ופלא! התקיים בו "טרם יקראו ואני אענה". כמה דקות לאחר רכישת 
זו  ולא  הכרטיס - מקבל האברך טלפון מהתובע שהוא מבטל את התביעה, 

בלבד אלא שגם ביקש את סליחתו על עוגמת הנפש שגרם לו. ויהי לפלא.

ערך מוסף מסוג אחר

בעל עסק אחד נתקל בבעיות קשות עם המע"מ… הם רצו ממנו סכום מס 
ועוד תוספת…  ועוד תוספת  יותר ממה שהוא היה צריך לשלם,  ערך מוסף 
בהכירו בזכות העצומה שיש בתרומה למוסדות, הוא רכש 5 כרטיסי הגרלה 
רבי  מרן  הצדיק  של  לציונו  המנוחות,  להר  לירושלים  ועלה  המוסדות  של 
רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל. הוא התפלל על ציונו באומרו 'רבי חויתה, עזרתי 
לנכדים שלך בבקשה תעזור לי מלמעלה תבקש עלי רחמים לפני מלך מלא 

רחמים'. ואכן, באורח פלא העניינים הסתדרו מעל לדרך הטבע…

מזכה הרבים בחייו ואף במותו!

הגרלה  כרטיסי  מוכר  היה  ז"ל  ירחמיאל  רבי  המוסדות  מייסד  של  אחיו 
במסירות נפש! הוא היה משתדל לזכות כל אחד לזכות בזה, ואף כמה שעות 
זה.  גדול  בענין  פעל  קשה  במצב  שהיה  תשפ"ב  בטבת  בי'  פטירתו)!(  לפני 
אלו היו גם הדברים האחרונים שהוא אמר לביתו שתבדל לחיים טובים: 'אל 
חננאל'...  הרב  על  ותשמרו  הישיבה  של  להגרלה  כרטיסים  לקנות  תשכחו 
לו:  ואמר  אליו,  קרוב  מאחייניו שהיה  לאחד  בחלום  בא  תקופה  לפני  והנה, 
אני משתדל שכל מי שקנה כרטיס דרכי יקנה גם השנה כי צריכים לחזק את 

הישיבה'... מרטיט.

חלום של רחמים
אשה אחת מהדרום קיבלה זריקה במהלך טיפול רפואי. לאחר מכן התברר 
לרופאים שהיא בהריון, והם ספקו כפיהם והודיעו לה בצער שהעובר לא יוכל 
בלילה  והנה  ובוכיה.  עצובה  לביתה  חזרה  האשה  כזו.  זריקה  אחרי  לשרוד 

 אשכול 
הכופר



אל  "בתי,  לה  ואמר  זצ"ל,  הכהן  חויתה  חי  רחמים  רבי  מרן  בחלומה  הופיע 
תדאגי, יש לך בן והוא יוולד בריא ושלם". למותר לציין כי נולד לה בן בריא 

ושלם, וקראה לו בשמו של הצדיק "רחמים". 

כיוצא בו: בזמן שִצפתה גברת נ' מבאר שבע לילד, הזהירוה הרופאים שהעובר 
חלילה לא יתפתח. חמיה ע"ה שהיה קשור לצדיק והיה משתדל בהדלקת הנר 
שלו, התפלל עליה בזכות הצדיק. והנה בלילה היא חולמת שהיא רואה את 
מרן רבי רחמים חי חויתה עם מקלו, והתינוק שעדיין לא נולד לידה. הרים רבי 
ואמר לה "התינוק  ונגע ברגל התינוק. לאחר מכן הרגיעה  חויתה את מקלו 
יוולד בריא". כשנולד בריא ושלם כהבטחת רבנו, גילתה לתדהמתה כתם לידה 
כהן  חננאל  רבי  )הגאון  במטהו...  הצדיק  במקום שנגע  בדיוק  התינוק  ברגל 

שליט"א מפי בעלת המעשה(.

ידיד ה'
פועל  הצדיק  על  מפליאות  עובדות 
זצ"ל  הכהן  בנימין  רבי  הישועות 
לפטירתו  שנתים  במלאות  מברכיה, 
ה'"  "ידיד  תולדותיו  ספר  מתוך   *

שעתיד לראות אור בקרוב

שאו ידיכם קודש

רבי  של  והטהורות  הזכות  עיניו 
ראייתו  היו.  בשר  עיני  לא  בנימין 
ומעוררת  מופלאה  היתה  למרחוק 
שהתברך  הבדולח  לעיני  השתאות. 
מחסום.  היווה  לא  המרחק  בהן, 
מספר מקורבו הרב א.כ. מירושלים: 
לבבי,  ממום  סבלה  הקטנה  בתי 
הוצרכה  שלש  בגיל  וכשהיתה 
לעבור ניתוח לב פתוח. לפני הניתוח 
וממש  אתי,  יחד  בכה  הרחמן  בלבו  ברכה.  לקבל  לצדיק  הילדה  עם  באתי 
הילדה  ה'  בחסדי  ותפלות.  פדיונות  יום  כל  לה  לעשות  והבטיח  מגדרו  יצא 
שום  להכניס  יכלה  לא  ימים  ששלושה  בעיה  היתה  אך  מהניתוח,  התעוררה 
מטתה  לצד  ביום השלישי, הייתי  ויהי  דרך האינפוזיה.  רק  לפיה  דבר-מאכל 
בבית החולים, ומרוב טרדות בטיפול בה, לא טעמתי מאומה מהבוקר, וכבר 
הגיעה שעת צהרים. והנה חבר שלי מצלצל ומספר לי שהוא הלך לצדיק רבי 
בנימין לבקש ברכה בעבור בתי, והצדיק אמר שאני אטול ידים ויאכל, כי עדיין 
התפעלתי מרוח קדשו של הצדיק, אך החבר הוסיף בשם  היום...  לא אכלתי 
ניתן  איך  ידעתי  לא  תאכל.  גם  והיא  לילדה  גם  ידים  אטול  שאני  בנימין  רבי 
יהיה להאכיל אותה, בשעה שאינה מוכנה להכניס שום דבר לפיה, אבל הכלל 
ולהפתעת  ידים,  נטלנו  מיד  לשאול.  בלי  עושים   - אומר   הצדיק  אם  אצלנו 

כולם בתי החלה לאכול ב"ה.

מספר חודשים לפני פטירת הצדיק, נעלם נער בירושלים, ובאו בני משפחתו 
לבקש מהצדיק להתפלל בעדו. הצדיק החל לברך ולהתפלל, אך באמצע עצר 

לפתע ואמר: "אין מה לעשות... אני לא מרגיש אותו...". אחרי יומיים לדאבון 
הלב נמצאה גופת הנער מושלכת בתוך בור.

עינים צופיות

כך  מראש.  ִלצּפות  הצופיות  בעיניו  ידע  בעתיד,  לקרות  שצפויים  דברים  גם 
למשל, את נגיף הקורונה שפרץ לחיינו בשנת תש"פ חזה לפני כן. כפי שמספרת 
ג. ב. מלוד: בשבת שלפני פורים תש"פ היינו צריכים להתארח באשקלון. בעלי 
1800 ₪ לישיבת "חכמת רחמים", לכן נעבור  אמר לי שהוא התחייב לתרום 
שם  שהיה  והבן  התרומה,  את  שילמנו  למושב  הגענו  הכסף.  את  ונשלם  שם 
בעלי  עם  ישב  והוא  נכנסנו  הצדיק.  של  מפיו  להתברך  להיכנס  אותנו  הזמין 
ודיבר אתו הרבה דברי תורה. פתאום הוא אומר לנו "אני רואה מלחמה גדולה 
שבע  חזר  ולפליאתנו  שלימה!",  רפואה  הרבה  וצריך  המלאכים,  בין  בשמים 
מי  שאי  חששנו  נבהלנו,  שלימה!".  רפואה  הרבה  "צריך  המשפט  על  פעמים 
משנינו חולה או ח"ו יקרה לו משהו בריאותי... כשבועיים לאחר מכן, כאשר 

פרצה הקורונה, הבנו היטב למה התכוון...

ליהודי שבא אליו להוצאת עין הרע, גילה רבי בנימין שיש לו הרבה עין הרע 
משכנו לבנין. האיש שהבין את חומרת המצב ניסה להציע שאולי עליו לעבור 
דירה. אמר לו הצדיק "לא אתה תעבור, אלא השכן שלך הוא שיעבור דירה תוך 

חודש". מיותר לספר שאכן כך היה.

ליהודי אחר נגנב זהב מהבית וכאב לו מאד. כשהגיע לפני רבי בנימין, גילה לו 
הרב שהגנב הוא לא אחר מאשר אחד משכניו, אך אל לו לדאוג כי תוך זמן קצר 

יחזיר את הגניבה. וכך היה.

נכדו הרה"ג ר' אברהם סגרון שליט"א סיפר: באחת הפעמים שעזרתי לו בימים 
בנתיבות?".  לבית  לחזור  מתכנן  אתה  "מתי  בבוקר  אותי  שאל  פסח,  שלפני 
מנתיבות  מישהו  יגיע  הצהריים  "אחר  לי  אמר  הצהריים".  אחר  "היום  עניתי 
ויקח אותך"... והנה אחר הצהריים הגיע מישהו מנתיבות לבקש ברכה וסבא 
ביקש ממנו לקחת אותי. מה התפלאתי כאשר בנסיעה שאלתי את אותו יהודי 
אם הוא תיאם עם סבא את בואו, והוא השיב שהוא הגיע בהפתעה בלי תכנון 

מראש...

סיפר מר סילבן שלום הי"ו )שר האוצר לשעבר( שבשבעה על אמו בא הצדיק 
וביקשו  הליכוד,  מתנועת  כנסת  חברי  כמה  גם  שם  והיו  לנחמם.  בנימין  רבי 
מהצדיק שיברך את ח"כ דוד אמסלם הי"ו שנוכח שם שיהיה שר. בירך אותו 
כמה  לאחר  ואכן,  כשר".  לכהן  אותך  ימנו  "היום  לו  הודיע  כולם  ולהפתעת 

שעות הודיעו לו בהפתעה שהתמנה לשר התקשורת.

חזור  בדרך  חטאב.  ממשפחת  יהודי  עם  לירושלים  בנימין  רבי  נסע  פעם 
מירושלים בירידות המפותלות, הבלמים של הרכב התקלקלו, והוא לא הצליח 
כשהגיעו  שתק.  לכן  הרב  את  להדאיג  רצה  ולא  מאד  פחד  הרכב.  את  לעצור 
ואז הוא  ניסה שוב לבלום, אך ללא הועיל.  לפני הרמזור של בית שמש הוא 
זעק לרב בבהלה עצומה: "הרב! הבלמים של הרכב התקלקלו! אני לא מצליח 
לעצור את הרכב, מה נעשה? עוד מעט נגיע לרמזור, ויש מכוניות עומדות...". 
האוטו  לעצור  שצריך  איפה  תדאג,  "אל  מרגיע:  בטון  ואמר  נינוח  נשאר  הרב 
יעצור!". וכן היה, כשהגיעו לרמזור, לחץ על הבלמים והרכב נעצר! כך המשיכו 
שבו  מהרכב,  ירד  שהצדיק  אחרי  והנה  ברכיה,  למושב  שהגיעו  עד  בנסיעה 

הבלמים לסורם.

זכותו הגדולה תגן עלינו אמן.
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