
א. מרן הגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן זצוק"ל.   ב. הברכה על הברקים והרעמים.   ג. שיעור "כזית".   ד. הטעם שאין מברכים 
על כוסכוס בסעודה.   ה. אם מברכים על מים כשאוכלים כוסכוס.   ו. לענות קדיש וקדושה בין תש"י לתש"ר של ר"ת.

מרן הגאון רבנו רחמים חי חויתה הכהן זצוק"ל
שבוע טוב ומבורך1. השבוע פטירת מורנו ורבנו הגאון רבי רחמים חי א. 

חויתה הכהן ע"ה2, שהיה הרב של אבא. הוא העמיד הרבה תלמידים, והיה 
אוהב אותם מאד. היו לו שני בנים ונפטרו בעוה"ר ונשארו לו בנות, אבל 
יש לו נכדים ונינים תלמידי חכמים גדולים. השבוע עושים את ההילולא 
שלו במושב ברכיה, ומספרים נפלאות על כל מי שתורם לישיבה על שמו 
ומי  "חכמת רחמים" ביום ההילולא. מי שיכול ללכת לשם הנה מה טוב, 
שלא יכול ללכת ידליק נר בביתו, ויאמר "לעילוי נשמת מורנו ורבנו הגאון 
רבי רחמים חי חויתה הכהן", יבקש מה שירצה, ויתרום לישיבה הזאת. וכי 
אתה עושה לו "תודה רבה" עם הנרות?! וכי הרב צריך את הנר שלך?! פעם 
ראיתי בבאר שבע שעשו אזכרה לעילוי נשמת מו"ר רבי סוסו כהן, וכולם 
הרב לא חפץ בנרות  התנדבו הנר הראשון והנר השני וכו'. אמרתי להם: 

האלה, הוא רוצה שתלמדו תורה3. 

"בשפתי נבון תמצא חכמה"
הרב רבי חויתה ע"ה היה נבון ופקח עצום, ויודע למשוך תלמידים באמרי ב. 

1.  חזק וברוך )לר' כפיר פרטוש ואחיו ר' יהונתן הי"ו על השיר "לעיר חנה"(. תמיד תביא 
לנו שירים מהרב ענתבי, אבל הפעם יש שגיאה בשיר הזה "לעיר חנה דורשה דודי", 
ה" זה לשון נקבה, כמו "היא ׁשֹוְפָטה את ישראל" )שופטים ד' ד'(, ופירושה  כי "ּדֹוְרׁשָ
דורשת. אבל המחבר התכוין לומר "ִדרשה", כלומר תדרוש )והה"א נוספת(. לכן אפשר 
ְמרה, אבל דֹורשה בחולם זו טעות, כי זה שם תואר  ה כמו ׁשָ ְרָשׁ ה בחיריק או ָדּ ְרָשׁ לומר ִדּ
לנקבה. מה זה "לעיר חנה"? הרבה לא מבינים את זה. בילדותי שמעתי אומרים "לשוב 
אל ארץ אבותינו לעיר בה דוד חנה", וחשבתי שדוד וחנה גרים ביחד בירושלים, כי חנה 
זה אמו של שמואל הנביא ודוד נבחר ע"י שמואל הנביא... אבל הכוונה לא ככה, אלא 
כתוב בפסוק "הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד" )ישעיה כ"ט א'(, כלומר דוד המלך חנה 
שם, ולכן "ָחנה" כאן החי"ת בקמץ. אמנם לא כתוב מי חנה, אבל אין לו אפשרות בגלל 
המשקל. וזו הכוונה כאן, "לעיר חנה" לעיר שבה חנה דוד, "דרשה דודי" כלומר דודי 
תדרוש את העיר ירושלים שבה חנה דוד. "ארץ אשר ה' אלקיך דורש אותה, תמיד עיני 
ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה" )דברים י"א י"ב(. מנין לנו שהוא דורש 
אותה? כי אחרי שהיתה בצורת חמש שנים הנה השנה הזאת יש ברכה גדולה. מספרים 
שהכנרת עלתה תוך יומיים בעשרים ס"מ, ותעלה עוד בעז"ה. כאשר הקב"ה נותן ברכה 
אין סוף לרחמים שלו, "ברכה עד בלי די" )מלאכי ג' י'(, עד שיבלו שפתותיכם מלומר 
די )תענית ט' ע"א(. מהר"ם שיף )שם( מפרש: מה זה שיבלו שפתותיכם? אנחנו אומרים 
בליל פסח "דיינו" חמש עשרה פעם בלבד, אבל כשיתן ברכה מלמעלה לעתיד לבוא 
יבלו שפתותיכם מלומר די בלי סוף, אלף וארבע מאות פעם, כי אם תוסיף שני אפסים 

למלה "די" זה אלף וארבע מאות פעם...
2.  היום יש עלון של שוטים שכותבים: חכם חויתה הכהן, חכם כלפון הכהן, חכם בטטה 
הכהן... ככה כותבים?! אם זה היה אשכנזי היו כותבים "הגאון הגדול המפורסם מפוצץ 
סלעים ומשבר הרים"... אבל אם זה ספרדי כותבים "חכם"... טפשים מטופשים, לּו 
הייתם יודעים את המעלה שלו. בזמנו האשכנזים היו מכבדים אותו, ובאים אליו לבקש 
ברכה, וקראו לו "האדמו"ר מג'רבא". פעם רבי אריה שכטר נ"י )כמדומני( אמר לי: הייתי 
אצל רבי חויתה, איזו גאונות ואיזו בקיאות. לפחות תכתבו "הגאון" או "הרה"ג" שנוכל 

לפרש גם הרב הגדול... אבל "חכם" גם מי שרק יודע לקרוא בספר תורה נקרא ככה.
3.  הם חשבו כשאדם מגיע לזקנה פטור מלימוד תורה )פעם היו אומרים בטבריה "בעד 
מא שאב רג'ע ללכותאב", אחרי שהזקין חוזר לתלמוד-תורה ללמוד אל"ף בי"ת...(. אבל זו 
רבי  טפשות, תלמדו תורה. וב"ה הם שמעו בקולי, ולמדו כמה מסכתות אצל הרב 
מיכאל כהן ז"ל )השבוע גם הפטירה שלו(, שלמדתי אצלו בילדותי בגיל שבע-שמונה, 

חצי שעה ליום, כי היינו בעיר החוף "אלמרסה". )עיין בספר קובץ מאמרים עמ' קצ"ג(.

פיו בלבד. פעם )בגיל ארבעים בערך( הוא היה חולה והולך ומתדרדר עד 
שלא יכול לזוז בכלל4, אז לקחו אותו לעיירה "חמאם-אלף" בדרום תוניסיה 
)נדמה לי(, כי היו שם מעיינות חמים כמו חמי טבריה. והוא כתב מכתב ומספר 
שם: ראיתי בעצמי שהוציאו אותי לטייל בעגלה )כסא גלגלים(, והרגשתי 
טוב יותר, כי הייתי מקיא כל הזמן. ואני חושב שהשגעון של הג'רבאים 
שלנו, שאם נולד ילד מפחדים עליו מעין רעה, וסוגרים עליו כל החלונות 
והדלתות, ולא מוציאים אותו מהבית, ועושים לו קמיע ושם שד'י וכ'מסה 
)תכשיט עם חמש אצבעות נגד עין הרע( וכל השטויות שבעולם, אבל חסר 
לו אויר... ואח"כ יש להם "תמותת ילדים" רח"ל. )המכתב נדפס בספר שמחת 
כהן ח"ב חאו"ח סימן מ"ב ובמהדו"ב סימן ע"ט(5. הרב לימד זכות על הגזברים 
בישיבת "חברת התלמוד" בתונס, שהיו נותנים לתלמידים שיעור צרפתית 
שעה אחת ביום, כי בג'רבא היה חרם שאסור ללמוד צרפתית. אבל למעשה 
החרם היה רק שלא להביא חברת "אליאנס" לג'רבא, כי המורים שלהם היו 
רשעים ארורים6, וא"כ כאשר מביאים מורה ירא שמים שנותן שיעורים, 
אדרבה לא קרה כלום7. לכן הרב היה מלמד זכות על שיטת הלימוד בתונס, 
ואפילו שלא הגיעו למעלת התורה, כי הכל היה חרבן שם, קולנוע ותיאטרון 
הרב היה פקח עצום. אומרים שפעם אחת  והכל. צריך להבין את האדם. 
אדם חצי חילוני )אולי מטעם הסוכנות( בא לביתו של הרב, וביקש כוס 
מים מהבת של הרב. היא הביאה לו ואמר לה "תודה רבה". שאל אותו הרב: 
למה אמרת לי תודה רבה? אמר לו: היא טרחה להביא לי כוס מים. אמר לו 

הוא קיבל "רומטיזם", שקוראים לזה "שיגרון". הגמרא )חולין נ"א ע"א( אומרת    .4
"שיגרונא נקטיה", ויש גורסים שיגדונא אבל הנכון שיגרונא.

5.  רבי בועז חדאד ע"ה מספר שפעם שנה אחת בג'רבא מתו כל הילדים שנולדו באותה 
שנה ונשאר רק אחד. כנראה הלכו וחקרו מה היה עם האחד הזה שנשאר בחיים, וגילו 
שאמו היתה עניה ולא אכלה תפוחים. מאז נכנס להם ג'וק שיולדת שאוכלת תפוח הבן 
שלה ימות, ועשו לזה חרוז "תפאחה-בראחה", כלומר אם אוכלת תפוח בשנה הראשונה 
תנוח מהילד שלה... שטויות והבלים והבלי הבלים. הילד זקוק לאויר בלבד. )עיין ספר 

ג'רבא יהודית עמ' 25 וחוברת אור תורה אדר ב' תשע"ו סי פ"ד אות א'(.
6.  הם באו לתונס בשנת תרל"ח, וכל היום כולו היו לומדים גמרא ובסוף היום שעה 
אחת צרפתית. ויש תמונה מאותה תקופה של המורים האלה עם הרבנים, "שמעו נא 
המורים" )במדבר כ' י'(, שהרבנים הזקנים עומדים ואילו המורים יושבים רגל על רגל 
בגילוי ראש. זו הדרך?! לכו לגיהנם, באתם מצרפת תחזרו לשם, מה אתם רוצים מאתנו?!
בדור האחרון התדרדרו בג'רבא, וכמה ילדים היו בורחים ללמוד בבתי ספר של    .7
גוים ערבים וערביות, "על ערבים בתוכה" )תהלים קל"ז ב'(, חרבן ושממה. ורבי בן ציון 
דעי ז"ל סיפר שהיו כאלה שמשננים פרקים ב"קוראן" )זה ספר הדת של הערבים(, וכדי 
שלא ישכחו את הדברים מניחים את הספר מתחת הכרית כמו קמיע לסגולה... וקמים 
ומיד משננים את זה. איפה הגענו?! לכן כתבתי והמלצתי להם שבמקרה כזה מצוה 
ללמוד צרפתית או ערבית )מה שתרצו( בבית המדרש, שעה ביום או בשבוע או שעתיים 
בשבוע איך שתרצו, כי הם רוצים שהבן שלהם יידע לדבר עם כולם. הם התווכחו על 
יק  זה והתעקשו שיש חרמות וכדו', אבל הם לא שייכים לכאן. והרב עובדיה ע"ה ִהְצּדִ
אותי בזה, ואמר להם: כתוב )סוטה כ"א ע"ב( איזהו חסיד שוטה? זה שרואה אשה 
טובעת בנהר ולא מציל אותה, כי הוא אומר שלא יכול להסתכל בה ככה, אבל הוא 
טפש מטופש. לכן גם כאן איך תראו שכל הקהילה טובעת בים ולא תעשו כלום?! אבל 
בסופו של דבר יצא טוב מזה, שבא לשם רבי רפאל כהן שיחיה מצפת, ועשה מוסדות 
בשביל הבנים וגם בשביל הבנות "כנפי יונה". )עיין בספר מגדולי ישראל ח"ב במכתבים 

שבסוף הספר מכתב ה' באורך(.
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הרב: ומי שברא בשבילך את המים לא מגיע לו תודה רבה?! אמר לו: לא ידעתי, 
לא חשבתי על זה. ומיד בירך "ברוך את ה', אלקינו מלך העולם, שהכל נהיה 
בדברו". ככה מוכיחים ומדברים עם בן אדם. אם תאמר לו: רשע, אתה שותה בלי 
ברכה, לך לעזאזל. יענה: אני לא רוצה לברך. לכן צריך לדבר איתו בשפה רכה.

חכם מיוחד במינו
הרב היה אדם צדיק וכתב ספרים, וגם היה מלא יסורים. הרב עובדיה ע"ה ג. 

אומר שהיה צריך להיות "ראשון לציון", ובגלל שהוא תוניסאי לא מינו אותו... 
אבל הרב אמר את זה בבדיחה, כי לא מינו אותו בגלל היסורים שלו, ואילו היה 
עולה לארץ בריא היו ממנים אותו. הוא היה רב מושב ברכיה. ופעם באו לבחון 
אותו ממשרד הדתות, כי אולי הוא לא יודע ללמוד ואיך יהיה רב מושב?! אבל הם 
שואלים אותו שאלה והוא עונה להם: ומה תגידו בדבר פלוני?! הם לא יודעים 
את התשובה, והוא אומר להם שזה כתוב כאן וכאן. אמרו לו: מחילה, חשבנו 

לבחון ולא להיבחן... החכם הזה היה מיוחד במינו.

כדאי להשתתף בהילולא בברכיה
לכן כדאי ללכת להשתתף בהילולא השנתית שם במושב ברכיה ביום שלישי ד. 

בערב ליל י' שבט, ומי שיכול שיילך לשם. )אני כל שנה הייתי בא לשם, אבל אני 
לא יכול היום(. היום הזה מבורך, כי זה גם יום ההילולא של הרש"ש רבי שלום 

שרעבי, וגם של האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש8. 

"שכחו וגבורתו מלא עולם" על הברק והרעם
רציתי לדבר עוד על הברכה של הברק והרעם9. יש חושבים שצריך לברך ה. 

עליהם שתי ברכות, אבל בילקוט יוסף )ח"ג עמ' תרכ"ג בדפוס הראשון, אין לי כל 
הדפוסים של זה( כותב בשם אביו הרב עובדיה ע"ה שאומר בשם ערוך השלחן 
)סימן רכ"ז סעיף ב'( שמי שמברך שתי ברכות על הברק והרעם אחת מהן לבטלה, 
כי לרוב הפוסקים מברכים ברכה אחת לשניהם )וערוך השלחן אמ"א(. רבי כלפון 
)ברית כהונה או"ח מערכת ז' אות ה'( כותב בשם מרן השלחן ערוך )סימן  ע"ה 
רכ"ז ס"א(: זיקים כעין כוכב יורה כחץ וכו', ועל הברקים ועל הרעמים וכו', על 
כל אחד מאלו אומר "ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית", 
ואם ירצה יאמר "שכחו וגבורתו מלא עולם". וסיים מרן ר' כלפון זצ"ל: ומנהגנו 
פה לברך ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שכחו וגבורתו מלא עולם10. זה מה 
שכתב שם. והכוונה שלו לברך "שכחו וגבורתו מלא עולם" על שניהם, כי באר 
היטב )שם סק"א( כתב שזה מתאים רק לרעם, והמשנה ברורה )שער הציון אות 
ז'( דחה את דבריו בזה. בסוף הספר "ברית כהונה" במילואים )הערה 14( כתבתי 
שם: פירוש, בין על הרעם בין על הברק, כפשט דברי מרן. ודלא כמו שכתב הרב 
באר היטב, דלא שייך לומר על ברקים שכחו וגבורתו מלא עולם, וכבר השיגו 
המשנה ברורה בשער הציון. ואח"כ הוספתי בגליון שם: והוא מפורש במשנה 
)ברכות דף נ"ד ע"א( ובגמרא שם )דף נ"ט ע"א(, ובהרי"ף שם )דף מ"ג ע"ב מדפי 
הרי"ף(, דאי בעי אמר על הברקים והרעמים ברוך שכחו או ברוך עושה מעשה 
בראשית. וכ"ה בטור ובית יוסף ובשלחן ערוך. וכ"פ בילקוט יוסף בשם מר אביו 
שיברך ברכה אחת על שניהם, שהרב ערוך השלחן כתב שהנוהגים לברך על הרעם 
שכחו וגבורתו מלא עולם ועל הברק עושה מעשה בראשית, מכניסים עצמם 
בספק ברכה לבטלה לרוב הפוסקים. וא"כ משמע שמברכים ברכה אחת לשניהם.

ההלכה למעשה בזה
לכן אדם שיראה את הברק, יכול לברך "שכחו וגבורתו מלא עולם", ולפעמים ו. 

תוך כדי הברכה שומעים את הרעם. ואם תרצה לחשוש אולי יעבור זמן תוך 
כדי דיבור עד שיבוא הרעם, אפשר להמתין עד הרעם ולברך "שכחו וגבורתו 

8.  היום יש כאלה ששונאים לשמוע "חב"ד", אבל זה שגעון וטירוף. החכם הזה רבי יוסף יצחק 
נכלא שבע פעמים בבית סוהר ברוסיה, ובפעם האחרונה כמעט דנו אותו למוות, בגלל שהיה 
מפיץ תורה ועושה דברים טובים לעם ישראל, וכי לא מגיע לו לזכור אותו?! חוצפה שכזאת. 
המריבה והשנאה בין החרדים - אסורה, ומי שהולך ככה מחריב את העולם. אנחנו צריכים 
להתאחד, שכל אחד יחפש את הטוב בחבירו ולא את הרע, ואם יש מלה לא נכונה לא קרה 
כלום, אבל צריך להיות אהבה, כי אם נשנא אחד את השני, איך נבוא מחר לחילונים ונאמר 
להם שישמרו את השבת? הרי הם יאמרו לנו: אתם משוגעים אוכלים אחד את השני ואיך 

אנחנו נשמור שבת?! צריך להבין את זה.
9.  בילדותי היה לנו שיר כזה: "ברק ורעם ורוח ים, קירבו עבים זה לזה, ובעוז ָוַסַער על גיא 
והר, ועל כל תלם בשדה, ירדו מים משמים, היורה". אמנם זה היה כשהייתי ילד בגיל שבע-

שמונה, אבל המלים בחרוזים ואני זוכר אותם, כי יש לי בעיה בחרוזים מה אני אעשה?!...
10.  והמשיך שם: והגם שכתב כף החיים )שם אות א'( שמנהג העולם לברך בלי שם ומלכות, 
ומעשים בכל יום לברך בשם ומלכות, ואין לומר בזה ספק ברכות להקל. ועוד  אנן בדידן, 
שהרי המנהג הוא כהלכה, ומה שנהגו לא לברך אינה ראיה. ולכן מברכים בשם ומלכות. 

)וע"ע בעלון הקודם אותיות ט"ו – ט"ז(

מלא עולם" על שניהם )שכיון ששניהם נוצרים ונעשים ברגע אחד כידוע, יברך 
על מה ששומע אחרון ויכוין על שניהם(. אמנם מי שירצה יכול לברך "שכחו 
וגבורתו" פעמיים, אבל הרב לא אומר ככה, אלא שהמנהג לברך "שכחו וגבורתו 

מלא עולם" על שניהם. 

ראיתי זיתים בירושלים ואפילו ששה אינם כביצה
דיברנו גם על שיעור כזית. העולם יודעים שכזית זה חצי ביצה, אבל יש ז. 

הרבה מה לדבר בנושא הזה. מקרוב הביאו לי דפים שנדפסו בקובץ המועדים 
של "מוריה" )ח"א עמ' ס"ה שנת תשס"ה. אפשר להוציא אותם מתכנת "אוצר 
החכמה"(, והעורך מביא שם כתבי יד של פסקי רבותינו שבאשכנז בדור הסמוך 
לגזירות ק"ט11, זאת אומרת בתקופה שעדיין נחשבים ראשונים שם12. הוא 
כורכן בבת אחת ואוכלן, פירוש  )פסחים קט"ו ע"א(:  מה שכתב המרדכי  מביא 
כזית מצה חרוסת ומרור, ושיעור כזית חצי ביצה. והחכם שלא ידוע שמו כותב: 
וקשיא היאך מחזיק בית הבליעה כ"כ, הא אמרן )עי' כריתות י"ד ע"א( שיעור בית 
הבליעה כביצה. ואם שיעור כזית חצי ביצה, איך אפשר לאכול שני כזיתים של 
מצה ומרור, וחרוסת. ויש לומר שאוכל מרוסק מחזיק יותר מכביצה. ולי הכותב 
אינו קשה, כי ראיתי זיתים בארץ ישראל בירושלים, אפילו ששה אינם גדולים 
כביצה. )זה מכתב יד ה"ש, ראשי תיבות היכל שלמה(. והנה החכם האשכנזי הזה 
כותב שאמנם אצלם באשכנז אין זיתים ואמרו להם שזה חצי ביצה, אבל הוא היה 
פעם בירושלים וראה שאפילו ששה זיתים אינם מגיעים לגודל כביצה. זו עדות 
שאין כמוה. וזה חוץ ממה שכתב ראבי"ה )ברכות סימן ק"ז(: וכל היכא שצריך 
כזית צריך שיהיה מאכל בהרווחה, לפי שאין אנו בקיאים בשיעור זית, כדי שלא 
תהיה ברכה לבטלה. והנה הוא כותב מפורש שאנחנו לא בקיאים בשיעור הזה. 

וכי יש דבר יותר מזה?!

זיתים בל ידעום
עוד הוכחה לזה, התוספות )עירובין י"ח ע"ב בד"ה מרורין, ופסחים ל"ו ע"א בד"ה ח. 

מה( כותבים שדברי הגמרא )עירובין שם( שהזית מר, לא הכוונה על הפרי כי הוא 
מתוק, אלא על העץ של הזית. ומישהו אמר לי קושיא יפה מאד, וכי רק העץ של 
הזית מר ושאר העצים מתוקים?! מסתמא כל העצים מרים )מי שרוצה ינסה(. 
הרי גם עץ תפוז וכדו' הוא לא מתוק, ומה החידוש בזה?! אלא פשט הגמרא 
שהזית מר כפשוטו. למה התוספות חשבו שהזית מתוק? מצאתי לי הסבר יפה 
לזה. פעם )בשנת תשכ"ב( היה לנו מורה לעברית אצל הרב פינסון, וקראו לו 
)בנו של הרב שמעון מימון שהיה רב ראשי בגאבס(13, ומידי פעם  מאיר מימון 
מה ההבדל בין פרי  הייתי מסתכל במחברות שלו, וראיתי שהוא כותב שם: 
הפרי נאכל כמות שהוא, והירק נאכל רק ע"י בישול או כבישה. וא"כ  לירק? 
הזית שזה פרי משמע שנאכל כמות שהוא, ולכן צריך לומר שהוא מתוק. וא"כ 
התוספות לא ראו את הזיתים וחשבו שהם מתוקים14. והנה החכם הזה כותב 
כאן: אני הייתי בירושלים בארץ ישראל, וראיתי זיתים שששה מהם עוד לא 
מגיעים לכביצה. מישהו אמר לי שלעולם התוספות הכירו זיתים, אבל הבעיה 
שלא היו יודעים אם השיעור "כזית" גדול או קטן. אבל אם יש בעיה כזאת, אז 
כשאמרו שהזית זה חצי ביצה הרי לא יודעים אם זה כביצה גדולה או קטנה, 

11.  מה הגזירות האלה? זו גזירת "הרועים המצורעים" ימ"ש וזכרם, שבשנת ק"ט )לפי מספר 
הגוים שנת 1349( היתה מגיפה בנוצרים באירופה, ושליש מבני האדם נספו שם, ואילו חלק 
גדול מהיהודים נשארו בחיים, כי יש לנו נטילת ידים לפני הסעודה וכללים של טהרה ואוכלי 
טהרה וכדו'. הגוים לא היו מבינים את זה, ואמרו שהיהודים הרעילו את הבארות. אמרו להם: 
הרי היהודים בעצמם שותים מהבארות האלה, ואמרו שהם עשו ברית עם השטן שלא יזיק 
אותם, "כרתו ברית את מות עם שאול עשו חוזה" )ע"פ ישעיה כ"ח ט"ו(. לכן הם התנפלו והרגו 

ביהודים רח"ל. וקוראים לזה "המגיפה השחורה".
12.  אחרי השנה של הגזירה הזאת נסתיימה תקופת הראשונים אצל האשכנזים, ולכן תרומת 
הדשן ומהרי"ל וכו' לא נחשבים "ראשונים". אבל בספרד עדיין נשארה הסמכות של הראשונים, 

עד ימי גירוש ספרד בשנת רנ"ב. )ועיין בחוברת אור תורה סיון תשס"ט סוף סימן ק"ג(.
13.  הוא היה מורה מדופלם, ואביו היה מתפאר בו ואומר "הבן שלי מורה עם תעודה". אביו 
היה עורך כתובות ברשיון הממשלה, ולא כל אחד היה יכול לעשות את זה. לכן הם היו כותבים 
וחותמים על כתובה כמה ימים לפני החתונה. אמנם היתה לי קושיא על זה, אבל מצאתי 
תירוץ וכתבתי את זה )עיין בשו"ת בית נאמן ח"א חאה"ע סימן ג' אות כ"ו, ובעלון מס' 137 אות ד'(.

14.  אבל רש"י הכיר את הזיתים. ולכן הוא כותב שהזית מר וצריכים לפצוע אותו בסלע כדי 
להפיג את המרירות שלו )שבת נ' ע"ב בד"ה לפצוע(. והוא לא מדבר על העץ אלא על הפרי 
ממש, כי הוא הכיר את הזיתים. איך יכול להיות שהתוספות לא הכירו ורש"י הכיר את זה? 
שמעתי שבצרפת בדרום מגדלים זיתים ובצפון לא מגדלים זיתים )או הפוך(, כי הזיתים עקשנים 
מה נעשה להם?! )צר-פת חלק "צר" ואין להם זיתים, וחלק "פת" אוכלים פת במלח וזיתים...(. או 
שנאמר שגם רש"י לא הכיר את הזיתים, כי מסתמא היה גר באותה העיר של התוספות 
פחות או יותר, אבל קיבל את זה מרבותיו שקיבלו מאחד מארבעת השבויים שחלק מהם 

ירדו לאשכנז. וא"כ רש"י ידע את האמת. 



וא"כ לא עשינו כלום בזה. התוספות היו צריכים לומר כמה סמ"ק15, אבל לא 
אמרו כלום רק דברים פשוטים16.

למה חכמי הספרדים לא שאלו כמה זה כזית?
ועוד ראיה לזה, שחכמי הספרדים מעולם לא שאלו כמה זה הזית, והרי ט. 

בדרך כלל דברים שמחדשים בצרפת מגיעים לספרד, כי הספרדים תמיד היו 
שומעים מה שכתבו התוספות17, וא"כ למה לא נמצא אף אחד מחכמי הספרדים, 
לא הרמב"ן ולא הרשב"א ולא הריטב"א וגם לא הרמב"ם, שיכתבו כמה גודל של 
הזית. ולא רק זה, אלא הפרי חדש )סימן תפ"ו( כותב שלדעת הרמב"ם הביצה 
יותר משלש זיתים. וכ"כ הגר"א שם. ואמנם האריכו להכריע בין התוספות ובין 
הרמב"ם, אבל עכ"פ זו דעת הרמב"ם. והגר"א בביאורו על משלי כתב ששיעור 
)משמרת הבית דף צ"ו ע"א(  הרשב"א  כזית הוא שלוש עשיריות של ביצה18. 
)שבת מהדורת הרב קוק עמ' תתרכ"א( כותב  והריטב"א  רבע ביצה,  כותב שזה 
שזה שתות ביצה. איך יתכן שחכמי ספרד כל אחד כותב שיעור אחר? אלא שהם 
הכירו את הזית, ואחד לקח זית הכי גדול וראה שזה שליש ביצה, ואחד לקח 
זית קצת יותר קטן וראה שזה רבע ביצה, ואחד לקח כזית קטן מאד וראה שזה 
שתות ביצה )כמו שראה אותו החכם בירושלים(. אבל אף אחד לא שאל כמה זה 
ולא הביאו ראיות משום מקום, כי הם הכירו את הזיתים, "לשמע אוזן שמעתיך 

ועתה עיני ראתך" )איוב מ"ב נ'(.

חמשה עשר גרם לחם - שיעור ברכת המזון
לכן כיון שאנחנו יודעים שחכמי הספרדים הכירו את הזית שהיה קטן, א"כ י. 

לא צריכים להחמיר עשרים ושבעה גרם. פעם יהודי אחד חולה שהרופא אמר 
שאסור לו לאכול בסעודה יותר מפרוסה אחת, בא לשאול שאלה: הרי בפרוסה 
אחת יש עשרים וחמשה גרם, ולפי מה שפורסם הכזית זה עשרים ושבעה גרם 
)או קצת יותר עשרים ושמונה נקודה שמונה(, א"כ מה אעשה עם ברכת המזון? 
אמרתי לו: אתה בוודאי יכול לברך, שנאמר "כה תברכו את בני ישראל" )במדבר 
ו' כ"ג(, כ"ה זה עשרים וחמש ואתה יכול לברך על זה... על מה סמכתי? בזמנו 
הרב עובדיה זצ"ל בספר הליכות עולם ח"ב )סוף עמוד רפ"א( כתב שכביצה זה 

15.  מה זה סמ"ק? ראשי תיבות סנטימטר מעוקב. אני אסביר כי יש כאלה שלא הבינו את 
זה. "מטר מעוקב" פירושו קוביה שיש בה מטר אורך מטר רוחב ומטר גובה, והוא מכיל אלף 
ליטר )זה מה שכותבים בחשבון של העירייה לשלם "קוב", מה זה קוב? "גם קוב לא תקבנו" )במדבר 
כ"ג כ"ה(... זה מטר מעוקב שמכיל אלף ליטר(. ואם יהיה "סנטימטר מעוקב", כלומר אחד ממאה 
במטר, תכפיל אחד ממאה שלוש פעמים  יוצא לך אחד חלקי מליון )כי בכל 
מאה יש שני אפסים וביחד זה ששה אפסים שזה מליון(, והרי אחד חלקי מליון של אלף ליטר 
זה אחד מאלף של ליטר )כי אלף כפול אלף זה מליון(, וא"כ אחד חלקי אלף של ליטר פירושו 

גרם אחד של מים, או יותר נכון מיליליטר אחד. זה סמ"ק.
16.  תלמיד חכם אחד כתב ביתד המאיר )שם אפשר לכתוב הכל( שזה ביאור פשטני מדי לומר 
שהתוספות לא הכירו את הזיתים. וא"כ מה הפירוש שלו? שיש סוג של זיתים מתוקים 
והתוספות מדברים עליהם. איפה מצאת את הזיתים האלה? בגן עדן?! אולי בחלום... אבל 
גם אם נאמר כדבריו, הרי רוב הזיתים בעולם כולם מרים, וא"כ למה התוספות נדחקים לפרש 
שהגמרא שאמרה יהיו מזונותי מרורים כזית הכוונה כמו העץ ולא הפרי? שיאמרו שהגמרא 
מדברת על הזית כפשוטו, והכוונה על הזיתים המרים. אלא מוכרח שהתוספות לא הכירו 

את הזיתים. כ"כ פשוט הדבר הזה. למה להתעקש?! 
17.  למשל הרשב"א )ח"א סימן קכ"ג, מובא בבית יוסף סימן תקפ"ט( מעיד שהנשים בספרד היו 
נוהגות לתקוע בשופר בראש השנה בברכה, והרי הרמב"ם )פ"ג מהלכות ציצית ה"ט( לא מתיר 
את זה, אלא זה ע"פ דעת רבנו תם )עירובין כ"ו ע"א בתוד"ה דילמא( שדבריו התפשטו בעולם 
כולו. )וע"ע בחוברת אור תורה אדר א' תשע"ו סימן ע"א אות ג'(. פעם הרמב"ן )יבמות ב' ע"א( 
הביא מה שהקשו בעלי התוספות שם, והתבטא שזו קושיא של קינטור וחריפה יותר מדי. 
אבל אחרי כמה שורות כותב: שוב ראיתי בירושלמי שהקשה את הקושיא הזאת. הקושיא 
החריפה של התוספות נמצאת בירושלמי שם. הרמב"ן היה תמיד פשטן כדרך הספרדים, 
אלא שלהוסיף קצת חריפות זה בסדר )וע"ע בספר דרכי העיון עמ' כ"ה(, כי אוכל שכולו חריף 
לא תוכל לאכול את זה, אבל כתוב "טבא חדא פלפלתא חריפתא ממלא צנא דקרי" )מגילה ז' 
ע"א(, קצת פלפל שחור. וגם פעם למדנו ביבמות )כ"א ע"ב( דברי התוספות שמקשים בגמרא, 

והרמב"ן שם דוחה הכל )ועיין בספר ארים נסי שם(.
18.  בפירושו על משלי )כ"ב ט'( הביא את הגמרא )ברכות כ' ע"ב( שאומרת: אמרו מלאכי השרת 
לפני הקב"ה, איך אתה נושא פנים לישראל ואומר "ישא ה' פניו אליך" )במדבר ו' כ"ו(? הרי 
כתוב "אשר לא ישא פנים" )דברים י' י"ז(. אמר להם: איך לא אשא להם פנים? הרי אני אמרתי 
"ואכלת ושבעת וברכת" )דברים ח' י'(, והם מדקדקים עד כזית ועד כביצה. אבל אם אמרת 
כזית למה תאמר כביצה, והרי הדין שכבר בכזית מברכים ברכת המזון. ואם הגמרא סוברת 
כמאן דאמר כביצה, א"כ למה אמרה כזית? אלא הגר"א כתב פירוש כ"כ מתוק )יש לו דברים 
מתוקים ואמיתיים כאחד(, שלפעמים יש לאדם שיעור סעודה שזה שלוש ביצים לפי הרמב"ם 
)פ"א מהלכות עירובין ה"ט(, ורוצה להאכיל אחרים כדי שירויח זימון )רבי ישראל סלאנטר היה 
אומר: אני שומע אנשים אומרים "צנתר", כלומר מחפשים עשירי למנין. אבל אף פעם לא שמעתי 
צנתר לסעודה... סעודה אוכלים לבד ולתפלה מביאים מנין...(, לכן מביא עוד שני אורחים ומחלק 
את השיעור הזה לשלושה אנשים, וא"כ כל אחד מקבל כביצה. אבל יש מהדרין שמביאים 
עשרה אנשים כדי שיהיה להם זימון בשם ה', "נברך אלקינו שאכלנו משלו", ומחלקים את 
השלש ביצים לעשרה אנשים, וא"כ כל אחד מקבל שלש עשיריות ביצה שזה כזית. ובגליון 
בגמרא )ברכות שם( בדפוס וילנא כתוב: עיין פירוש הגר"א במשלי. מה הקשר לכאן? כי הוא 

הסביר שם את הגמרא הזאת.

חמשים גרם, וא"כ חצי מזה עשרים וחמשה גרם. אבל עכשיו אני אומר, שאם 
אדם אכל חמשה עשר גרם לחם, ולא יכול להוסיף עוד או שאין לו עוד לחם, 
יכול לברך ברכת המזון. והסיבה לזה, כי לפי האמת הכזית הרבה פחות ממה 
שכתבו התוספות )חולין ק"ג ע"ב בד"ה חלקו( שזה חצי ביצה, וזה כשליש ביצה, 

ויתכן אפילו פחות מזה.

חמשה עשר גרם לחם פוטר הכל 
נפקא מינה לעוד הלכה בזה. יש מחלוקת בין הרב משה לרב עובדיה שזכותם יא. 

יגן עלינו19, אם אדם אכל פחות מכזית וא"כ אין לו שיעור ברכת המזון, ואח"כ 
אוכל עוד דברים אחרים שבאים מחמת הסעודה, האם זה נחשב סעודת פת ופטור 
מלברך על כל מה שאוכל או שלא נחשב סעודה? הרב משה ע"ה )ברכת ה' ח"ג 
פ"י סס"ב( כותב שזה יכול להיחשב לסעודה של פת, ולא צריך לברך על שאר 
הדברים הבאים מחמת הסעודה. ואילו הרב עובדיה ע"ה )חזו"ע-ברכות עמוד 
פ"א( כותב שזו טעות, כי דוקא אם אוכל שיעור סעודה זה פוטר הכל, אבל אם 
אוכל כמות שאין בה שיעור סעודה, איך יפטור אחרים?! קודם כל שיפטור את 
עצמו. וכתב באריכות שהרב משה טעה בלשון של המגן אברהם ואפשר לדון 
לכאן ולכאן )וע"ע בחוברת אור תורה אלול תשע"ח סימן קכ"ו אותיות כ"ד-כ"ט(. 
אבל אפשר לעשות אופן שגם הרב מודה לזה, אם אדם לוקח חמשה עשר גרם 
לחם שקרוב לודאי שיש בזה כזית, יכול לפטור את שאר הדברים האחרים. וזו 
העצה לאדם שלא רוצה לאכול לחם20, שיאכלו חצי כזית שלנו שזה חמשה 

עשר גרם, ויוכל לפטור בזה את הכל. וככה ייצאו מכל ספק בזה.

שיעור הדרהם של הספרדים הוא האמיתי
כל מה שכתב הרב חיים נאה בספרו שיעורי תורה, בימים האחרונים הוכח יב. 

שזה אמת. רק מה שכתב שהדרהם של הרמב"ם זה שלושה גרם נקודה שתים, 
נמצא שזה פחות מזה רק שלשה גרם. אמנם החזון איש ע"ה כותב שהדרהם של 
פעם נשכח היום, וחכמי הספרדים שאומרים שהדרהם שלשה גרם וקצת יותר 
הם היו בטלנים, כי עסקו בקבלה יותר מדי ושכחו את הפשט, ובינתיים מלכי 
הערבים החליפו את הדרהם שלהם, כי פעם הוא היה חמשה גרם וחצי )לדעת 
החזו"א( ועכשיו אמרו שלושה גרם נקודה שתים, והספרדים האמינו להם כי 
הם תמימים ומאמינים לכל דבר... אבל זה לא נכון, והספר הזה כולו בא להוכיח 
שהעיקר כמו הספרדים. הוא הביא שם כמה רבנים אשכנזים מירושלים, רבי 
דוד בהר"ן ואחרים, שהעיקר כמו הספרדים שהדרהם של הרמב"ם שלשה גרם 
נקודה שתים. אבל בסוף התברר שגם זה קצת יותר מדי, כי הדרהם לא יותר 
משלשה גרם. האשכנזים שיהיו בריאים בדקו בכל המכמנים והאוצרות וגנזי 
המלך, וביקשו דרהם לפני אלף שנה ואלף מאתים שנה, וראו שזה לא יותר 
משלשה גרם. ויש שנים נקודה תשע, שנים נקודה שמונה, שנים נקודה שבע 
)ואולי זה רק מעט מהדרהמים(, אבל לא יותר משלושה גרם. ולכן בעל שיעורי 

תורה צודק בזה.

מספר 38 לפני 2000 שנה
בספר שם כתב להעיר על החזון איש, שאם כזית זה חמשים גרם יוצא יג. 

ששיעור כביצה זה מאה גרם, וכי יש היום ביצת תרנגולת מאה גרם?! אמנם 
וזה רעיון שכתב הצל"ח )פסחים ק"ט(  החזון איש כתב שהדורות התקטנו. 
שהדורות פעם היו שמנים ואוכלים הרבה, אבל אח"כ התקטנו עד שנהיו רזים, 
"רזא דרזין סתרא דסתרין"...  אבל הרב נאה מוכיח בכל הספר שלא התקטנו 
ועולם כמנהגו נוהג. ואדרבה אולי בדורות האחרונים בני אדם נעשו גבוהים 
יותר. ויש לי הוכחה לדבריו וקושיא על דבריו. מה ההוכחה? פעם אחת הלכתי 
ל"היכל הספר" )אני לא הולך כמה פעמים(21, וראיתי שם נעל של אשה בשם 

19.  הרב משה ע"ה היה מוסר את עצמו על התורה, ומי שיקרא את הספרים שלו מתוקים 
מדבש. אבל לפעמים יש חילוקי דעות, "יחד שבטי ישראל" )דברים ל"ג ה'(, יחד ראשי תיבות 
יש חילוקי דעות... כי גם כאשר יש "יחד" עדיין מותר לאדם לומר דעתו ויש דעות שונות, 

בית שמאי ככה ובית הלל ככה.
היום יש הרבה ששונאים את הלחם, למה? כי הוא שומר על "הגזרה" שלו, "הגזרה    .20
והבניה" )יחזקאל מ"א י"ג(, כדי שלא יהיה שמן יותר מדי ויגידו לו "שמן דובון בלע סבון"... ואי 
אפשר להאמין בזה. כתוב "ואקחה פת לחם וסעדו לבכם" )בראשית י"ח ה'(, ורש"י כותב הדא 
אמרה דפתא סעדתא דלבא, כלומר הפת סועדת את הלב. הסעודה העיקרית זה בלחם. אדם 
יכול לאכול מהבוקר עד הערב פירות וירקות ועדיין רעב, אבל אם תתן לו קצת לחם ירגיש 
שבע, כי הלחם סועד אותו. הגמרא )ברכות ל"ה ע"ב( אומרת שגם היין סועד אם שותים ממנו 

מעט, ואולי לא כולם מרגישים את זה, אבל לחם ודאי סועד את האדם.
21.  יש שם כתב יד עתיק של ספר ישעיה שנכתב מאה שנה לפני חרבן בית שני, זאת אומרת 
שיש לו אלפיים שנה )הוא רק מונח שם בארון של זכוכית ורואים אותו(, והכל שם כתוב בכתב 
מלא, למשל "כי" כתוב "כיא" וכל מיני דברים כאלה. ומבקרי המקרא אומרים שפעם כתבו 
ככה ואח"כ השמיטו את זה. אבל באמת יש הסבר לזה, כי אותו אדם כתב את הספר הזה לבנו 
שיקרא בזה, וכיון שבאותו הזמן עוד לא קבעו את הנקודות, וממילא הבן לא יודע איך לקרוא 
את המלה, לכן הוא הוסיף לו ואוי"ן ויודי"ן במקום הנקודות שלנו היום, וא"כ אין קושיא מזה.

לע"נ מרת הדסה אבישג 
 רבקה יסכה ע"ה

בת הרבנית אביבה מרים 
תלחטו"א, בתו של מוה"ר 

הגר"י ברדא שליט"א

לרפואת
יוסף חי כהן
בן מסעודה

לרפואת
רבקה חיה
בת חנינה 

אסנת

לעילוי נשמת
עזיזה מעתקה

 בת שטרונה
ז"ל.

לעילוי נשמת
בחייר רפאל בר כמונה 

נ"ע כ"ג חשון התשנ"ב
תיתא תראכי בת שאשיה

נ"ע ה' אדר תשס"ז 
ת.נ.צ.ב.ה.



"בבתה" מתקופת החרבן )רק נעל אחת נשארה לפליטה(, וגודלה כמו מספר 38 
היום. אם תאמר שפעם היו אנשים ענקיים וגבוהים כמו אחימן ששי ותלמי, 
א"כ הנעל היתה צריכה להיות בגודל השלחן הזה, אבל היא היתה נעל פשוטה.

הדורות מתמעטים בחכמה לא בגודל הגוף
מה הקושיא? בגמרא )נדה כ"ד ע"ב( יש מאמר שסותר את הדעה הזאת: יד. 

אבא שאול ארוך בדורו הוה, ורבי טרפון מגיע לכתפו. רבי טרפון ארוך בדורו 
הוה, ורבי מאיר מגיע לכתפו. רבי מאיר ארוך בדורו הוה, ורבי מגיע לכתפו. 
רבי ארוך בדורו הוה, ורבי חייא מגיע לכתפו. רבי חייא ארוך בדורו הוה, ורב 
וא"כ מוכח שהדורות פוחתים והולכים מדור לדור ממש. אבל  מגיע לכתפו. 
הרב שיעורי תורה כותב שם )למטה בהערה( שאי אפשר לקבל את הגמרא 
כפשוטה, כי הגמרא שם ממשיכה: רב ארוך בדורו הוה ורב יהודה מגיע לכתפו, 
ורב יהודה ארוך בדורו הוה ואדא דיילא מגיע לכתפו, פרשתבינא דפומבדיתא 
קאי ליה לאדא דיילא עד פלגיה, כלומר עומד עד החצי של אדא דיילא, וכולי 
עלמא קאי לפרשתבינא דפומבדיתא עד חרציה, כלומר עד החגורה שלו. 
ולפ"ז יוצא שרב היה גבוה מאד, כי אבא שאול מגיע לארבעים אמות ורב 
לתשע עשרה אמות. והרי יש גמרא נגד זה, כי בגמרא )בכורות מ"ד ע"א( רב 
אמר שמשה רבנו ע"ה עשר אמות הוה, והקשה לו רב שימי א"כ עשית משה 
רבנו בעל מום, איך יכול להיות עשר אמות?! אבל מה הקושיא, הרי רב לפניך 
שאתה מדבר איתו הוא גבוה תשע עשרה אמות, ומה אתה מקשה על משה 
רבנו שהוא "רק" עשר אמות... לכן הוא מסיים שם )שער א' אות ט'( שמוכרח 
לומר שכל זה בדרך משל, ואין הדברים בגמרא כפשוטן. ורבי דוד הלוי יונגרייז 
)אחד הדיינים של נטורי קרתא( אמר לחכם המחבר, שהחתם סופר )נדה שם( 
מפרש שאבא שאול ארוך בדורו הוה, פירוש חסיד ומחמיר מאד. ומצאתי תנא 
דמסייע ליה להרב שיעורי תורה, בספר יוחסין22 )מאמר א' ערך אבא שאול דף 
ט"ז עמוד שלישי, מהדורת לוין אפשטיין( כותב על הגמרא הזאת: "זה המאמר 
אומר דרשני, אע"פ שהפשט הוא אמת שהיו גדולי הגוף וכו', אבל על האמת 
אומר שנתמעטו החכמות מדור לדור, כי הכל בא מהרב לתלמידו". והנה רואים 
שהוציא את הדברים מפשוטם, ומה שכתוב ארוך בדורו ומגיע לכתפו הכוונה 
בחכמה. וא"כ אין לנו שום מקור מהגמרא שהדורות מתמעטים והולכים. לכן 
אם הזית שלפנינו קטן גם אז היה כזה. ואם לא תאמר ככה, מי יודע איזה גודל 

היתה הביצה?! והרי בכל דבר יש לך ספק בזה.

ההלכה למעשה בזה
לכן אם אדם רוצה להחמיר שיקח עשרים ושבעה גרם, אבל אם הוא לא טו. 

יכול או שיש לו רק שלושה עשר או חמשה עשר גרם, יכול לברך על זה ברכת 
המזון בשופי. ומי שרוצה לזכור את זה, "זית" במספר קטן זה שתים עשרה, 

ו"כזית" זה בערך קצת יותר משנים עשר גרם, אז תוסיף עוד קצת.

למה לא מברכים על הכוסכוס בתוך סעודה פת?
ברכת המוציא אינה פוטרת בורא מיני מזונות של מעשה קדירה ואם אדם טז. 

בירך על תבשיל של דגן המוציא לחם מן הארץ לא יצא ידי חובה, כי ברכת 
המוציא שייכת רק על לחם אפוי ולא פוטרת מעשה קדירה. ככה כתוב בחזון 
עובדיה )ט"ו בשבט עמ' קפ"ג(. והיתה לי שאלה על זה, כי בשבת שמביאים 
כוסכוס אחרי המוציא אף פעם לא בירכנו עליו מזונות כי ברכת המוציא פטרה 
אותו, והרי לפי דעת הרב המוציא לחוד ומזונות לחוד והמוציא לא פוטרת 
מזונות. אח"כ הראו לי דבר נפלא בספר ברכת ה' )ח"ג פרק י' סעיף ס"ה(, שכותב: 
מה שאמרו דברים הבאים מחמת הסעודה אינם צריכים ברכה לפניהם, לאו 
דוקא שמלפתים בהם את הפת, אלא גם שאוכלים אותם לשובע בסעודה בלא 
פת נפטרים בברכת המוציא. למשל מרן בשלחן ערוך )סימן קע"ז סעיף א'( 
כותב על דייסא23 וכיו"ב: דברים הבאים בתוך הסעודה, אם הם דברים הבאים 

22.  אתם לא מכירים את ספר יוחסין, אבל זה ספר נפלא. מי שקורא חושב שהוא יודע רק 
להזכיר תנאים ואמוראים בדרך אל"ף בי"ת, אבל באמת היה גאון עולם. כאשר כתב את 
ספרו ספר יוחסין כבר היה מגורש מספרד, והגיע לתונס בשנת רס"ד )שתים עשרה שנה אחרי 
הגירוש(, ושם חיבר את ספרו הזה. אבל לא כל התלמוד היה על ידו, ולכן היה כותב את שמות 
התנאים והאמוראים בעל פה, כי ידע בעל פה את כל התלמוד. והיה גאון גם באסטרונומיה 
ובחשבון. הרבה פעמים סדר הדורות משיג עליו: איפה מצאת את התנא הזה? איפה מצאת 
את האמורא הזה? ומתברר שהיה נוסח ספרדי ששם מופיעים כולם. איך נמצא את הנוסח 
הספרדי שאבד מן העולם? בעין יעקב מביא שם נוסחאות בין סוגריים עגולים ובין סוגריים 
מרובעים, הסוגריים העגולים זה הנוסח המקורי שהיה בספרד, כי בעל עין יעקב רבי יעקב 
בן חביב )אביו של מהרלנ"ח רבי לוי בן חביב( היה ג"כ ממגורשי ספרד, והסוגריים המרובעים 
זה מה שהמדפיסים האחרונים הגיהו בו לפי הנוסח שלנו בגמרא. אמנם תמיד כשיש עגול 
ומרובע העיקר הוא המרובע, אבל כאן הפוך והעיקר העגול. פעם כשהיינו לומדים עין יעקב 

הייתי קורא רק את העגול, כי זה הנוסח שהיה בידו של בעל עין יעקב.
23.  אתם לא מכירים "דייסא" וחושבים שזה דייסא של ילדים, אבל יש דייסא של מבוגרים 

מחמת הסעודה דהיינו דברים שדרך לקבוע סעודה עליהם ללפת בהם הפת 
וכו', אין טעונין ברכה לפניהם דברכת המוציא פוטרתן. אבל חסרה שם מלת 
ולכן דברים הבאים מחמת הסעודה זה או ללפת  או ללפת"(,  "או"24 )"עליהם 
בהם את הפת או שנאכלים לסעודה ולאו דוקא שמלפתים בהם. לכן כשמביאים 
כוסכוס בליל שבת או ביום שבת, לא צריכים לברך עליו בורא מיני מזונות, כי 

ברכת המוציא פוטרת אותו.

האם מברכים על מים בסעודת כוסכוס?
אדם שנמצא בסעודה של כוסכוס והביאו לו מים, האם יברך עליהם או יז. 

)שו"ת שואל ונשאל חאו"ח ח"א סימן מ"ח(25  רבי כלפון ע"ה  מורנו הרב  לא? 
כותב: השותה מים לצמאו בתוך סעודה שצריכה ברכה מעין שלש, האם מברך 
תחילה וסוף או לא? וכותב שפעם הביאו מים בסעודה של כוסכוס, וסבו רבי 
לא רצה  )שהיה בן דודו של רבי שאול הכהן בעל לחם הביכורים(  יוסף הכהן 
לברך, אביו אמר לו שיברך ואמר לו שהוא חושב שלא צריך לברך. הביאו ספרים 
והחליטו שלא לברך. הרב עובדיה ע"ה )שו"ת יביע אומר ח"ה חאו"ח סימן י"ז 
אות ו'( הביא את זה, וכתב: אמינא ולא מסתפינא שצריכים לברך, והביא ראיה 
ממגן אברהם )סימן קס"ח סק"ל( שאם אכל פת הבאה בכיסנין ושתה מים 
אבל לפי עניות דעתי יש הבדל בין פת הבאה בכיסנין לכוסכוס,  צריך לברך. 
כי הכוסכוס מצמיא מאד ומי שאוכל אותו בלי מים זו סכנה26, ולכן אי אפשר 
לומר שכאשר אוכלים כוסכוס מברכים גם על מים, כי המים טפלים לכוסכוס 
שזה נחשב סעודה27, וכמו שרבנו תם )ברכות מ"ב ע"א בתוד"ה אי הכי( סובר 

לגבי המים בסעודה של לחם28.

עדיף לשתות מיץ לפני הכוסכוס
אבל אני לא רוצה לעשות נגד דעת הרב, לכן תמיד לפני הכוסכוס אני שותה יח. 

מעט מיץ או פחות מרביעית משהו אחר. אמנם לא תמיד אפשר לפטור במים, 
כי לפעמים אדם לא צמא ואי אפשר לברך עליהם, אבל אפשר תמיד לברך על 
מיץ ותכוין לפטור בזה כל מה שתשתה באכילת הכוסכוס. כדאי לעשות ככה, 

כדי שנצא מכל הספיקות בזה.

מה יותר מתוק אמירת "שרפי קודש" או תפלת מרן הרב עובדיה
היום רוב העולם מניחים תפלין דרבנו תם בחזרה, ולא מניחים של רש"י יט. 

ורבנו תם ביחד. אמנם פעם המקובלים היו מניחים אותם ביחד, אבל לאט 
לאט השכל והמח שלנו מתקטן וגם הקיבורת מתקטנת, וגם אם נניח שכל 
הקיבורת כשרה לתפלין )עיין בעלון מספר 21 אותיות מ"ב – מ"ה. ובירחון או"ת 
סיון תשע"ה סימן ק"ו אות ג'(, הרי היא לא מכילה שני זוגות תפלין. לכן מי שיש 
לו קיבורת גדולה אדרבה שיבורך מפי עליון, אבל אדם עם קיבורת קטנה יניח 
אותם בזה אחר זה. פעם התפללתי עם הרב עובדיה ע"ה )בחודש חשון שנת 
תשנ"ד שהיה אז בחירות של "הן" וכו׳(, והוא היה חזן, וזו היתה תפלה שאי 

שקוראים לה "הרישה", ואוכלים אותה בשבת בבוקר. ויש כאלה אוכלים דייסא עם לחם, 
והגמרא )ביצה ט"ז ע"א( קוראת להם "בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמא", כלומר טפשים 

כאלה שאוכלים לחם בלחם, כי את הדייסא אוכלים לבד.
242( הגיה את זה, וההגהה שלו אמיתית. אמנם יש חולקים  הרב משה )שם הערה    .24
ומפרשים פירושים אחרים בזה, אבל אני לא אוהב פירושים אלא אוהב פשט, אם הפירוש 
פשוט וישר קיבלתי אותו, אבל אם הפירוש לא פשט אלא מסובך ומבולבל אני לא אוהב 
אותו, כי המחבר צריך לכתוב בצורה שכולם יבינו אותו, ואם כתב בצורה אחרת מסתמא 

חסר מלה מסויימת. ולכן כאן הוא הוסיף מלה קטנה "או", מה יכול להיות?!
25.  זה ספר שאלות ותשובות של מורנו ורבנו הגאון הצדיק רבי כלפון משה הכהן ע"ה, 
שכתב אלפי תשובות בהלכה. ואי אפשר להאמין שהיה אסור לו לקרוא בלילה מגיל 
עשרים, כי הרופא אמר שזה מסוכן לו לקרוא בלילה, ומה שהספיק לכתוב הכל זה ביום. 
בלילה היה עונה על מכתבים, ומביא מישהו והוא מקריא לו מה לכתוב, ומחר לא שולח 
את המכתב עד שחוזר עליו ומתקן מלה כאן ומלה שם. פעם ראיתי מכתב שלו לאבא ע"ה, 
ובאמצע בין השורות הוסיף כמה מלים, ושאלתי את אבא: מה זה? אמר לי: זה מה שהוא 
הוסיף ביום לפני ששולח את המכתב )עיין בשו"ת איש מצליח ח"א חאו"ח סימן כ"א(. הוא 

היה דייקן באופן מיוחד.
26.  פעם מישהו ראה את התלמידים של מורנו הרב רבי סוסו כהן זצ"ל אוכלים אוכל בלי מים, 
ואמר לו: הרב, איך אוכלים ככה בלי מים? יש לנו פתגם "אכילה בלי מים גזירה משמים...", 

אמר לו: טוב בסדר, תביא להם מים. )וע"ע בספר אסף המזכיר ערך אכילה(.
27.  לכן בחג הסוכות מברכים על זה "לישב בסוכה", אם אוכל שיעור ארבע ביצים. )עיין 

בספר ויען עמוס מערכת הסמ"ך אות א'(.
28.  לא כל אחד יודע את הטעם של הכוסכוס, למשל בעיראק אין להם את זה, וגם המרוקאים 
שהיו בספרד ויש להם כוסכוס שכחו את זה. פעם שאלו את הרב חפוטא שליט"א שאלה 
על הכוסכוס, ואמר להם שהוא לא יודע איך עשוי הדבר הזה. הסבירו לו שיש כלי נקוב 
נקבים נקבים ולמטה מרק והאדים עולים מהמרק ומבשלים את הכוסכוס )חוברת אור 
תורה ניסן תשל"ה סימן קכ"ג(. חכם אחד רבי אליעזר אשכנזי בן דורו של מרן בספרו מעשי 
ה' ח"ב )דף מ"א ע"ב(, כתב שאבותינו במצרים אכלו את הכוסכוס הזה, איפה מצא את זה? 
כתוב בפסוק "בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לשובע" )שמות ט"ז ג'(, מניחים את הכלי 
הנקוב על סיר הבשר שמבשל אותו, וזה "באכלנו לחם לשובע" כי הכוסכוס משביע מאד 

)וע"ע בעלון מס' 50 אות י"ב, והובא ב'ילדי גאולה' כאן(. 
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אפשר לתאר אותה. הרב עמאר שליט"א היה איתי, ואמר לי שהתפלה היתה 
כ"כ מתוקה שכמעט ולא היה יכול להתפלל והפסיק ושתק באמצע, "כנועם 
שיח סוד שרפי קודש", רק השאלה אם יותר מתוק שרפי קודש שאומרים 
קדוש קדוש קדוש או התפלה של הרב עובדיה... )פעם אחת זכיתי להיות 
בתפלת שחרית שם(. ומה שלמדתי אז שהיו מורידים התפלין דרש"י ומניחים 
דרבנו תם לפני "אשרי יושבי ביתך", בשלוה נפלאה שאי אפשר לתאר אותה. 
אבל היום כולם ממהרים לעבודה... ומי שחזן צריך למהר בתפלת העמידה, 
בשביל שיספיק להוריד תפלין של רש"י ולהניח של רבנו תם לפני החזרה29. 

עניית קדיש וקדושה בין תש"י לתש"ר דר"ת
מה הדין באדם שהוריד תפלין של רש"י )ומקפל אותם שלא ישארו ככה( כ. 

ומניח תפלין דרבנו תם, ובינתיים בין תפלין של יד דר"ת לתפלין של ראש החזן 
התחיל בחזרה, האם יענה ברוך הוא וברוך שמו ואמן או לא? לכאורה תפלין 
דרבנו תם לא מברכים עליהם ומה אכפת לו לענות על זה?! אבל הבן איש חי 
)ש"א פרשת וירא אות כ"ו( כותב שלא יענה, כי יש עוד טעם שאסור להפסיק 
בין יד לשל ראש, שנאמר "והיה לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך" )שמות 
י"ג ט"ז(, ולא כתוב "והיו" לטוטפות בין עיניך, וא"כ צריך שתהיה "הויה" אחת 

לשניהם30.
29.  אגב, אחרי התפלה שם הרב קרא כמה הלכות מהרמב"ם )ולא קרא חק לישראל. אבל 
הוא היה קורא את זה, ואולי יותר מאוחר. עיין בחוברת אור תורה טבת תשנ"ו סימן מ"ז(. הוא 
קרא בהלכות תלמוד תורה )פ"א הי"א(: "לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש בתורה שבכתב, 
ושליש בתורה שבעל פה, ושליש יבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו וכו' וענין זה נקרא 
ִליׁש  ִליׁש. פעם חכם אחד שאל אותי: למה בסידור התפלה כתוב "ְלָשׁ תלמוד". והרב אמר ָשׁ
ולרביע לא שמענו", הרי צריך לומר ְשליש בשו"א, וכולם אומרים ככה היום. אמרתי לו: 
אם המלה הזאת היתה מופיעה בתנ"ך והיו לך הוכחות שזה הניקוד העיקרי, אין הכי נמי. 
ליש, והרי הוא למד שנים  אבל היא לא מופיעה בתנ"ך, ואני שומע שהרב עובדיה אומר ָשׁ
ליש גם הוא היה אומר ככה. לכן כנראה  בישיבת פורת יוסף ואם היו רבותיו אומרים ְשׁ
ליש ולרביע. ואם נעשה הגהות בכל הסידורים כאן ושם אין לדבר סוף.  מקובל לומר לָשׁ
למשל כולם אומרים רבי יוסי הָגלילי, ולכאורה צריך לומר הְגלילי אבל לפי מסורתנו 
הגימ"ל בקמץ. וכן "דיני ָממונות", הרי ממון זה כמו "ָלׁשֹון", וכמו שאומרים ברבים ְלשונות 

א"כ צריך לומר ְממונות, אבל מקובל לומר ָממונות המ"ם בקמץ.
30.  מאיפה הבן איש חי לקח את הטעם הזה? מהלבוש )סימן כ"ה אות ט'(, ומאיפה הלבוש 
לקח אותו? מהר"ן בסוף מסכת ראש השנה )דף י"א ע"א מדפי הרי"ף(, ומאיפה הר"ן לקח 
למה לא מזכירים את הרז"ה? כי בזמנו עדיין לא  אותו? מרבנו זרחיה הלוי הרז"ה )שם(. 

ההלכה בזה
אבל פעם חשבתי על זה, הרי הבן איש חי מדבר במקרה ששמע קדיש כא. 

וקדושה, אבל אם זה היה בכל החזרה וכי יפסיד כל האמנים בגלל שהרז"ה 
אומר שצריך "הויה" אחת לשניהם?! אי אפשר לעשות ככה. והרי רבנו תם סובר 
שדברי הגמרא )סוטה מ"ד ע"א( שמי ששח בין תפילה לתפילה חוזר מעורכי 
המלחמה וצריך לברך על של ראש, זה דוקא אם שח בדברים בטלים, אבל 
אם אמר דברי תורה או ענה אמן וקדושה זה בסדר גמור )עיין בבית יוסף סימן 
כ"ה(, וא"כ אנחנו שמניחים תפלין של רבנו תם נעשה כמו שסובר רבנו תם 
בזה. אמנם כתוב "והיה לאות על ידכה", אבל נסמוך על רבנו תם שזה דוקא 
אם שח שיחה בטילה. ומצאתי שהרב חיד"א )ברכי יוסף סוף סימן ל"א( דעתו 
ככה, שאם אדם הניח תפלין של רבנו תם ושמע קדיש וקדושה יענה על זה. 
ולכן אם אדם שומע ברכות החזרה למה שיפסיד אמנים?! אמנם "ברוך הוא 
126 אותיות י"ד-ט"ז(, אולי לא  וברוך שמו" שלא כ"כ חובה )עיין בעלון מס' 
צריך לענות על זה ]ושוב הראוני שכן פסק בשו"ת יביע אומר ח"ג סוס"י ג'[. 
אבל גם אם ענה אין בזה כלום, כי "שח" פירושו שיחת דקלים ושיחת ילדים... 
וזה לא שיחה כי הוא עונה אמן. לכן אם אדם מניח תפלין של רבנו תם בחזרה, 
)וע"ע  ושמע קדושה יענה על זה, או שמע ברכה יענה אמן, וכן על זו הדרך. 
בהערות מרן שליט"א על הבן איש חי שם(. ה' יתברך יגאל אותנו בקרוב גאולה 

שלימה, וכן יהי רצון ונאמר אמן.

ויעקב, הוא יברך את כל כב.  מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק 
השומעים דרך הרדיו "קול  היושבים כאן, בין  השומעים דברי התורה, בין 
בעלון "בית נאמן"31. הקב"ה  הקוראים אח"כ  הרואים בלוין, ובין  ברמה", בין 
ימלא שכרם, ויתן להם כל טוב בעולם, בריאות איתנה ונחת מהילדים, אורך 

ימים ושנות חיים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. 
נדפס הרז"ה אלא רק הר"ן. ולכן מרן לא מזכיר את הרז"ה אלא רק הר"ן בשם הרז"ה, רבנו 

נסים בשם רבנו זרחיה הלוי. אבל המקור הוא מהרז"ה.
31.  מי שירצה יקבל את הדברים, ומי שלא קיבל עוד יותר טוב... כי אני לא מחפש אף 

אחד שיקבל את זה, אבל אם הדברים נכונים תקבלו אותם.
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