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 י"א. ספר השיעור – עלוני "בית נאמן" תשע"ו.
"שבת קודש נפשי חולת אהבתך"

יישר כח )לחזן רבי כפיר פרטוש ואחיו יהונתן הי"ו( על השיר )"ישמח חתני", על המנגינה הראשונה א. 
והשנייה(1. השבוע קבלתי מכתב בחתימת כמה רבנים, ביניהם הרב שלמה עמאר, הרב 

אביגדור נבנצל, הרב דב ליאור, רבי יעקב אריאל ועוד כמה רבנים, שבשבוע הבא 
בעזרת ה' - שבת פרשת בא )רק נקוה שלא ירד גשם( להתפלל "קבלת שבת" ברחבה שעל 
יד בית הכנסת )או ברחוב(, שאנשים ידעו מה זו שבת, כל כך ידיעת השבת ירדה בעיני 
בני אדם, עד שהם חושבים שזו חסידות, ממש שגעון. הרבנים כתבו במכתב: השבת 
היא חלק מתעודת הזהות של מדינת ישראל ושל כל יהודי, השבת ניתנה לנו בהר 

סיני על ידי הקב"ה, מאז ועד היום עם ישראל שומר עליה באהבה ובמסירות 
רבה2, בזמן האחרון ישנו ניסיון להפעיל תחבורה ומסחר ציבוריים בשבת 

ובכך לפגוע בזהותה היהודית של מדינתנו, ובמתנה העתיקה שלנו יום 
השבת, לפיכך אנו קוראים לאחינו ואחיותינו מכל עם ישראל 

להכריז על החיבור ליום המנוחה והקדושה שלנו, להביע 
התנגדות ברורה בנסיונות הפגיעה בשבת הציבורית במדינה 
הזאת, ולהצטרף בשבת פרשת בא בקיום קבלת השבת 

ברחבה מחוץ לבתי הכנסת בכל רחבי הארץ. לא כל התפלה, 
רק קבלת שבת )כמו שפעם היו המקובלים יוצאים לשדות בשביל לומר 
לכה דודי ופניהם לצד מערב )שער הכוונות דף ס"ד ע"ב(, למה לצד מערב? 

כי השמש שוקעת במערב, כשהיא שוקעת השבת נכנסת(, כל כך יפה הדבר הזה, לצאת בחוץ, 

מה יכול להיות? נתפלל באותם רגעים. בכך נצהיר על האהבה הנצחית שלנו ליום 
השבת ועל המחויבות לשמור עליה כעל האוצר היקר ביותר של עם ישראל3, שבו 
תלוי עתידנו המשותף במדינה הזאת, שבת קדש! עם ישראל מחויב לך ואוהב אותך 

בכל לבו". נעשה מזה כמה עותקים ונתלה בכל בית הכנסת שיראו את הדברים. 

"המה יאבדו ואתה תעמוד"
דרך אגב אנחנו נותנים יישר כח לרב דב קוק שליט"א מטבריה, הוא חשש שיעזוב ב. 

את טבריא בגלל חילולי שבת, להפך, אתה תישאר, כל עוזבי השבת אין להם מה לעשות 
שהם יילכו. כואב לנו על ראש העיר לשעבר רון קובי, אבותיו שמרו שבת גם במרוקו 
גם בטבריא, מה קרה לך שאתה רוצה להרוס את השבת?! ועוד בטבריא במקום שהיו 
תנאים )כמו רבי מאיר בעל הנס( ואמוראים, הרמב"ם ורמח"ל, כל הצדיקים הגדולים היו 
בטבריא, וגם רבי שמעון בר יוחאי נמצא בסביבה, ככה תעשה?! השתגעת?! תבנה 
עיר טבריא חדשה בוותיקן, תשב שמה, תעשה מה שתרצה, מה השגעון הזה?! אבל 
הוא מסכן, נלחם ונלחם ונלחם בטחנות רוח, מספיק, עד כאן, "חזק וברוך ויישר 
כח"... אבל מי ששומר שבת הקב"ה שומר עליו, אתה רואה כמה פעמים נסים ונפלאות 
בזכות השבת. ירמיה הנביא אומר "מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי" )ירמיה ב' 
ה'(, למה התרחקתם מהשבת?! מה עשתה לכם השבת?! אין שום הסבר, רק מלחמה 
בדת, מי שילחם בדת הוא מסכן ואומלל, ילחם הוא ואלף כמוהו, והתורה תישאר. 

1.  פעם שמעתי בשם רבי אברהם רפול זצ"ל שאמר כתוב ביבמות )ס"ג ע"ב( על אשה טובה מתנה טובה 
"בחיק ירא אלקים תנתן", בחיק ירא אלקים תנתן ראשי תיבות ביאת, זו המנגינה של ישמח חתני 
שהיא במקאם ביאת. הוא היה מומחה בראשי תיבות. הוא חי 96 שנים, אמרו לו במה הארכת ימים, 

אמר כל יום אני אוכל זבל, אמרו לו, מה זה זבל?! אמר, זבל ראשי תיבות זיתים ביצים לחם... זהו.
2.  תבינו את זה, אם שבת אחת בהסטוריה לא שמרנו, הלכו כל השבתות, לא נדע מעולם איזה יום 

זה שבת, רק הרצף שמר על זה, כל שבת כל שבת. זו השבת.
3.  פעם היתה גברת יהודיה באמריקה שמעה על השבת, אמרה מה זה שבת? אמרו לה גברת, את 
לא יודעת מה זה שבת?! את יהודיה! תקראי "בייבל" )תנ"ך(. גוים אמרו לה את זה, תלמדי תנ"ך ותראי 

מה זה שבת, מה זה את לא יודעת מה זה שבת?!

"אין מקרא יוצא מידי פשוטו"
בשבוע שעבר לא הבינו אותי, חשבו שאני מפרש הפסוק בשיטת "ארכבה אתרי ג. 

ריכשי" )כתובות נ"ה ע"ב(, "פוסח על שתי הסעפים" )ע"פ מ"א י"ח כ"א(, מצד אחד הבאתי 
)אם למקרא דברים בהשמטות דף ק"ס ע"א(  הרב בן אמוזג  24( מה שכתב  )בעלון הקודם הערה 

שבמצרים הקדמונית היו שוחטים ילדים לקחת את הדם שלהם כתרופה לצרעת4. 
היה להם שגעון כזה5, מי שחולה בצרעת ישחט ילדים. גם הבאתי ראיה )עלון הקודם 
הערה 23( שהמצורע חשוב כמת. בגמרא )נדרים ס"ד ע"ב( למדו מפסוק "אל נא תהי כמת" 

)במדבר י"ב י"ב(6, אהרן אומר למשה אל נא תהי מרים אחותנו כמו מת, למדנו שהמצורע 

"האלקים אני  נחשב כמת. אבל אני הבאתי פסוק אחר, הרבה יותר פשוט 
להמית ולהחיות כי זה שולח אלי לאסוף איש מצרעתו" )מ"ב ה' ז'(, מלך ישראל 
מקבל מכתב ממלך ארם "ועתה כבוא הספר הזה אליך, הנה שלחתי 
אליך את נעמן עבדי ואספתו מצרעתו" )שם פסוק ו'(, אמר מה 
זה לאסוף מצרעתו? וכי אני יכול לרפא צרעת?! אני לא יכול 
לרפא צרעת. אבל מה כתוב שם: "האלקים אני להמית 
ולהחיות", מה זה להמית ולהחיות? היה צריך לומר למחוץ 
ְוִלְרּפֹא, לא להמית ולהחיות, אלא מוכרח שהצרעת נחשבת 
כמו מיתה. ומאידך פרשתי את הפסוק "וימת מלך מצרים" 
)שמות ב' כ"ג( כפשוטו, אז איך זה? פוסח על שתי הסעיפים?! 

לא קשיא מידי, מה שביארתי שבימי המצרים הקדמונים היו עושים תרופה לצרעת 
מדם ילדים, למה אמרתי את זה? שלא יבואו הטוענים על חז"ל ויגידו, מה פתאום, 
לא שמענו את זה, חז"ל יש להם כל כך שנאה לפרעה, הם טפלו עליו עלילות שקר 
שעשה ככה. נכון הוא העביד אותם "בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה" )שמות א' 
י"ד(, זרק את הילדים ליאור - "אם בן הוא והמתן אותו" )שם פסוק ט"ז(, אבל עד כדי 

כך שעשה אמבטיה מדם של ילדים, זו המצאה של חז"ל. לא, זה לא המצאה ח"ו, זו 
אמת, הדבר הזה היה. ודבר שני הצרעת נחשבת מיתה יש לנו פסוק מפורש. אבל 

4.  מתי כוונתו שעשו כן? בימי פרעה או לפניו או לאחריו, אבל היה הדבר הזה. ומסתבר יותר שזה 
היה בתקופת השעבוד. מדוע? כי מי יתן לו ילד? איך אדם יכול לקחת מאה חמשים ילדים בבקר 
ומאה חמשים בערב, איפה ההורים?! הם יזעקו, יעשו מהפכה. זה יכול להיות רק בזמן העבדות של 
אבותינו שעבדו במצרים, עושים בהם מה שהם רוצים. הם גם היו מכניסים אותם בתוך הבנין, ככה 

המדרש אומר )עיין ברש"י סנהדרין ק"א ע"ב ד"ה נתמכמך(.
5.  הם חשבו ככה, הרבה דברים בטלים היו פעם, פעם חשבו גם כן שמי שיש לו סכרת נעורים יאכל 
הרבה בשר, והבשר יוריד את הסוכרת, זה לא עוזר. הרב יששכר מאיר ע"ה אמרו לו ככה, והוא נסע 
לשוויץ כי שם יש בשר כשר בזול, אבל זה לא עזר, סבל שמונים שנה מסכרת נעורים. היה כל הזמן 
שוקל מה שהוא אוכל בגרמים, שלא ינזק מהסכרת שהיא קשה מאד, פעם נסע לחוץ לארץ לאסוף 
תרומות בגרמניה )הוא נולד בגרמניה, המשפחה שלו היא לא מאיר, אלא ַמאֵייר, והחליף את זה למאיר(, פתחו את 
המזוודה, ראו מאזניים ומשקולות, אמרו מה זה? יש לך פה חשיש? מה אתה שוקל? אמר לא, יש 

לי סכרת, איזה חשיש, איזה בטיך...
6.  מה זה אל נא תהי כמת? אהרן הכהן אומר למשה רבנו שלא תהיה אחותנו כמו מת, המלה תהי 
יש לה שתי משמעויות, או תהיה אתה, או תהיה היא. כמו המלה תהיה אותו דבר, תהיה לשון נסתרת 
לנקבה שלא תהיה אחותנו כך וכך, או לשון נוכח לזכר, שלא תהיה אתה )תהיה כמו תעשה(, תהיה כמו 
תהי. אותו דבר מה שאומרים בברכת הלבנה "סימן טוב תהיי לנו ולכל ישראל" רבי כלפון ע"ה אמר 
)שו"ת שואל ונשאל ח"ג סימן מ"ט( הכוונה אנחנו מדברים עם הלבנה, תהיי לנו סימן טוב, לכן עדיף לא 

לומר תהיה כי אפשר לפרש היא תהיה ואפשר לפרש אתה תהיה, והלבנה לשון נקבה, לכן נכון לומר 
סימן טוב תהיי לנו ולכל ישראל, )ולא אומרים בסימן טוב אלא סימן טוב. שו"ת שואל ונשאל שם, ועיין כף החיים סי' 

תכ"ו אות כ"א בשם מגיד מישרים בשה"ש(, אתה פונה ללבנה: 

תהיי לנו סימן טוב, הלבנה מתחדשת, זה סימן לעם 
ישראל שאף פעם לא יתייאשו בגלל הגלות, ויום אחד 
"תתחדש כנשר נעורייכי" )תהלים ק"ג ה'(, זה דבר מיוחד 
שיש בעם ישראל שאינו נמצא בשום אומה בעולם. 
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לענין הפסוק "וימת מלך מצרים" "אין מקרא יוצא מידי פשוטו" )שבת דף ס"ג ע"א(, פרעה 
מת ממש, וככה פירשו הרמב"ן )שם ב' כ"ג(, האבן עזרא )שם ד' י"ט( והספורנו )פרק ב' שם ופרק 
ד' שם( שהוא מת כפשוטו. ואז "ויאנחו בני ישראל מן העבודה" - כי כל זמן שהיה חי לא 

היו יכולים להיאנח, מה אתה נאנח? מי שידבר מלה דמו בראשו, המלך עושה לכם כל כך 
ם על מותו,  "חסד", אתם נאנחים?! אבל אחרי שהוא מת והמצריים בוכים, הם בוכים ִאּתָ
אבל באמת זה לא בגללו, אדרבא, מה אכפת לנו ממנו?! הוא היה מענה אותנו, אנחנו עוד 
צריכים לבכות עליו?! אלא בוכים על העבודה, והראו כאילו הם בוכים על מות המלך7. 
"ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל שוועתם אל האלקים מן העבודה, וישמע 
אלקים את נאקתם וגו' וידע אלקים" )שמות ב' כ"ג-כ"ה( - ָיַדע שהבכי שלהם בגלל העבודה, 
לכן נאמר "ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגשיו כי 
ידעתי את מכאוביו" )שמות ג' ז'(, את המכאובים האמתיים שלו ידעתי אותם, אבל העולם לא 

הבין, הם אומרים: בני ישראל לא כואבים, הם חיים טוב, אבל הם לא חיים טוב.

חשבון ימי המבול
ואת זה - לפרש גם כפשוטו - למדנו מכמה פירושים של מפרשים ידועים. רבותינו ד. 

ונביא  הראשונים מפרשים פסוקים על פי הפשט, במקום שאין נפקא מינה להלכה, 
דוגמאות. בחשבון המבול בפרשת נח רש"י מבאר שפעם הפסוק מחשב מחודש הירידה 
של המבול בחשון, ופעם מחשב מההפסקה בכסלו, ופעם מחשב לשנות העולם, כל 
החשבונות שם: "בחדש השביעי" )בראשית ח' ד'(, "החדש העשירי" )שם ה'( וכו', משתנים 
כולם, ואת זה לקח מהמדרש )בראשית רבה פל"ג אות ז'(. פעם רבי בן ציון חדאד8 אמר לי אחרי 

7.  היה מעשה כזה שמספר האדמו"ר מליובאוויטש, לפני מאה שנה ויותר היה צאר, הצאר מת וקם צאר 
חדש )צאר פירושו קיסר של רוסיה, לפני שבא הקומוניזם היה צאר, כותבים צאר בצ'(, ויהודי אחד יצא מביתו, אמרו לו 
בוא תרקוד אתנו, מה יעשה? יברח, יאמרו לו אתה לא מאמין ב"אמא רוסיה"?! )זכותה יגן עליהם...(. מה הם 
רוקדים? יש ריקוד ברוסיה שנקרא הורה )מילדותי היו מספרים עליו, הורה בחולם או בשורוק אינני יודע(, אז הוא רקד 
אתם, שילב יד ביד והתחיל לשיר הוא רע, הוא רע, הוא רע, הוא לא אמר עי"ן כמובן... )האשכנזים לא מבטאים ע'(, 
אז מי ששמע אותו אומר הוא רע חשב שהוא רוקד אתם הורה, אבל הוא התכוין הצאר הזה רע ואין יותר 
רע ממנו... בשנת תשי"ג כאשר סטאלין הרשע מרושע העליל על הרופאים היהודים שהם באו להרוג את 
אבירי השלטון ברוסיה, הוא העליל עליהם דברים בטלים, סתם, בשביל שיתלה אותם רחמנא ליצלן ואחר 
כך יקח את כל היהודים )שמהם יצאו הרופאים האלה( ויגלה אותם לסיביר, ושם "במדבר הזה יתמו ושם ימותו" 
)במדבר י"ד ל"ה(, ככה הוא חשב. אבל ה' עושה נסים ונפלאות, הוא נפל בחדר שלו ואף אחד לא מעז לדפוק 

הנשיא, לא, הוא חבר, "שמש  שם, הוא נפל והקיא והקיא והקיא, ואסור להפריע ל"חבר" סטאלין, )אסור לומר לו 
העמים" שמש? חושך ואפילה. עד היום מדברים אלה השרידים, מה שלומך חבר? המילה חבר באה מהרוסים, שם לא אומרים אדוני או 

ידידי, אומרים חבר "שלום חבר", ככה קוננו על יצחק רבין "שלום חבר"(, ככה הוא היה שם כל היום כולו, לא עונה, בלילה 

אמרו בואו נראה, ראו אותו שרוע על הרצפה, הוא מת כמה ימים לפני שרצה לקיים את הגזירה. ולפני 
שהתפגר הבליעל הזה, האדמו"ר מליובאוויטש בא וסיפר את הסיפור הזה, הבינו כל החסידים מה הוא רוצה 
להגיד, קמו כל החסידים ושרו "הוא רע הוא רע" וכוונתם על סטאלין, אחרי כמה ימים הלך לגיהנם, זהו. 

8.  בחוץ לארץ בג'רבא לא היו רגילים ללמוד רש"י על החומש. היו לומדים פרשה ביום ששי, ואחרי 
שלומדים אומרים להם תמציאו חידוש, תכתבו חידוש על הפרשה, וכל אחד אומר חידושים פורחים באויר, 
לא פשט הפסוק, אין פשט, רק חידושים, זה רמז וזה כינוי וזה שער הכינויים... וכן על זו הדרך. אבל כשבא 
רבי בן ציון אצל הרב ניסן פינסון ע"ה ללמד, אמר לו צריך ללמוד עם התלמידים חומש ברש"י, אז הוא חייב 
לעיין בזה בשבת, כדי שיהיה לו מה להסביר לתלמידים, כי לא תמיד רש"י חלק כל כך, והיה מעיין את רבי 
אליהו מזרחי, הוא היה אומר איזה עיון יש לו, איזה דיוק יש לו. רבי אליהו מזרחי כותב רש"י הוסיף את 
האות הזאת, והוא אמר את המלה הזאת שלא נפרש כך וכך, מי שלומד בו זה נפלא. רק בדורנו לא יודעים 
להעריך אותו. הרבה מעריכים רק את מהר"ל מפראג, ואילו הלבוש שהיה תלמיד מהר"ל מפראג, אמר 
)בהקדמתו לספר הלבוש( כמה פעמים יש לי הסבר אחר לא כמו שאומר מהר"ל, אבל מרבי אליהו מזרחי אני 

שבת נח "את ההכרחיות של רש"י בפרשת נח אי אפשר להזיז אותה". אבל הוא לא ראה 
שיש פירוש אחר בפסוק, של האבן עזרא )בראשית ח' ג'(, והרמב"ן )שם ד'(,  והזוהר )פרשת פינחס 
דף רנ"ח סע"ב(, וגם יונתן בן עוזיאל )בראשית ח' ד'( פירש ככה )כתבתי בזה בבית נאמן על בראשית עמ' 

רט"ו( הם מפרשים הכל כפשוטו, הכל לימות העולם. וכל ההבדל בין רש"י ובין המפרשים 

הפשטנים שרש"י מבאר את הפסוק "ויגברו המים על הארץ חמישים ומאת יום" )בראשית ז' 
כ"ד(, 150 יום הם מלבד הארבעים יום של המבול, סך הכל 190 יום. ואם כן איך הפסוק אומר 

ותנח התיבה בחודש השביעי? הרי עדיין לא נגמרו מי המבול, אבל הם מבארים "ויגברו 
המים" עם הירידה של המים הכל ביחד מאה וחמישים, ולפי זה הפסוקים הולכים חלק, 
כמו שמן זית זך, פשוטים מאוד. והם לא אמרו הנה המדרש אמר אחרת, נכון שחכמים 
כיון שאנחנו מחפשים את הפשט מותר לנו לפרש דבר שלא כדעת  אמרו במדרש, אבל 

חכמים, כי זה לא הלכה, בהלכה אין דבר כזה.

הקפדת רבי אברהם אבן עזרא בפירושו
אבן עזרא מקפיד לא לפרש פסוקים שלא כהלכה. אבל הרשב"ם פעמים שמפרש ה. 

שלא  כהלכה )אף שללא ספק הוא יודע את ההלכה(9, אבל אם ראית פעם שאבן עזרא לא מפרש 
כמו הלכה, נעלמה ממנו הגמרא10, קורה דבר כזה. פעם אחת כתב האבן עזרא בפרשת נח 
)בראשית ז' כ"ג( "וחסרי הדעת יאמרו שלא ירד מבול בארץ ישראל", מה פתאום?! המבול ירד 

בכל העולם כולו. קמו עליו, הרי בזבחים )קי"ג ע"א( יש מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, ריש 
לקיש אמר המבול ירד בארץ ישראל ורבי יוחנן אמר שלא ירד, ויש לו פסוק ביחזקאל "בן 
אדם ֱאָמר-ָלּה: ַאּתְ ארץ, לא מטוהרה היא, לא גושמה ביום זעם" )יחזקאל כ"ב כ"ד(, ככה הלשון 
של הפסוק, מה זה "לא גושמה"? לא ירד עליה גשם, "ביום זעם" בזמן המבול. איך אתה 
אומר על רבי יוחנן חסר דעת ח"ו?11. אלא אבן עזרא לא ראה את הגמרא, שמע אנשים 
אומרים את זה, כתב ככה עליהם, אבל גמרא זו נעלמה לו בפירוש התורה )וגם זה מקור רחוק 
בתוך מסכת זבחים, הגמרא הכניסה את זה שם(. הרבה פעמים הוא מביא דברי חכמים מסדר אותם 

ומסביר אותם, אך לפעמים הוא אומר פשט אחר, אבל בדרך כלל בדבר של הלכה אינו זז.

איגרת מהשבת לרבי אברהם אבן עזרא
פעם הביאו לו פירוש כשהיה באחת מערי האי הנקרא "קצה הארץ" שהוא בגבול ו. 

נרעש, כי יש לו עיון מיוחד במינו. )וע"ע בספר מגדולי ישראל ח"א עמ' שנ"ט(.
9.  באו חכמים בדורנו ואמרו פי' הרשב"ם יותר טוב מפי' אבן עזרא, אבל זה לא נכון, כי אבן עזרא יודע 
אם אתה מפרש פסוק לא כדברי חכמים בענין הלכה, זה מסייע לדעת הקראים. ורשב"ם לא איכפת לו. כי 

בצרפת לא היו קראים. זה הפשט וזה הדרש. איש על מחנהו ואיש על דגלו.
אותו זמן לא למדו הרבה גמרא. הרש"ש כותב בברכות )דף ז' ע"א( "ולאבן עזרא נעלם ממנו גמרא    .10
פלונית". לא תמיד למדו גמרא בספרד, הגמרא הייתה סתומה וחתומה במאה חותמות, למה? בלי רש"י 
אי אפשר ללמוד גמרא.  בשו"ת הרי"ף שנדפסו בליוורנו לפני מאתים שנה )יש בהם שלוש מאות ועשרים תשובות( 
יש תשובה: "ילמדנו רבנו מה זה אגר נטר"? אגר נטר זה שכר המתנה, זו רבית )סימן כ"ה(. מה זה אגר נטר?! 
תקרא רש"י, לא, הם היו לפני רש"י, לא ידעו מה זה אגר נטר, אז הוא הסביר להם. ובא אחד והוכיח מכאן 
שהיהודים בספרד היו טפשים, הם לא היו טפשים, אתה חכם בגלל שיש לך רש"י, אבל אם לא היה לך 

רש"י גם אתה היית כמותם, מה אתה רוצה?!
בעל אבי עזר )הוא היה שוחט בוילנא( התחיל לפלפל, האבן עזרא לא אמר חסרי דעת אלא אמר חסרי    .11
הדעת, מה ההבדל בין חסרי דעת לחסרי הדעת? חסרי דעת פירושו טפשים, חסרי הדעת הכוונה לא ידעו 

את הדעה הנכונה שאומרת שהמבול ירד בכל העולם. פלפולים כאלה לא כדאי.

להצלחת יורם חורי,  
דניאל בוכריס,  יונתן 

מאמו, חיבה סופר 
וכדיר בוכריס וב"ב.

" ו נ ל א  ב ן  ב ב  ו ט ן  מ י ס ב "
מזל טוב לידיד ויקיר העלון

הרה"ג רבי יוסף חיים חורי שליט"א
לרגל לידת הבן מלאכי יורם הי"ו  יה"ר שיזכה לגדלו לתורה לחופה ולמעש"ט

מערכת עלון "בית נאמן"

לעילוי נשמת
יוסף חי כהן
בן מסעודה

ת.נ.צ.ב.ה.

לרפואת
רבקה חיה
בת חנינה 

אסנת

לא רק לצרכיהם הרוחניים של התלמידים היתה דאגתו 
של רבנו, כי אם גם לצרכיהם החומריים, על מנת שלא 
ייפלטו ממסגרת הלימודים ויגדלו כגדולי תורה. בג'רבא 
פעלה קופה להחזקת תשב"ר בשם קופת "אור תורה". 
רבנו נטל חלק פעיל בפעילותה, ואף היה חבר בעמותת 
הקופה. את חלקו הגדול תרם רבנו בעיקר בדרשותיו, שכן 
כוחו היה בפיו. בכל שבת שלפני חג מתן תורה, הנקראת 
'שבת כלה', היה נוהג לעורר בדרשתו בבית הכנסת הגדול 
לפני קהל האלפים שהצטופפו להאזין לדברי קדשו, היה 
מעלה על נס את גודל חשיבות התמיכה בקופת אור תורה. 
ואכן, דבריו היוצאים מן הלב, נפלו על אוזנים קשובות. 
רבים מהשומעים הוזילו כסף מכיסיהם, ותרמו כיד ה' 
הטובה עליהם. להלן קטעים מיוחדים מתוך דרשותיו אלו:

עץ חיים היא למחזיקים בה
שנת תר"ץ

רבותי! לא נעלם מכם העבודה הקדושה אשר התהלכה בה 
קופת אור תורה זה כעשר שנים. מיום הוסדה, עשתה פרי 
למכביר פה העירה וגלילותיה, עד בעה"ו נוכל לקוות כי 
בימים יבואו יצא אור גדול מפה העירה, והאיר וזרח בכל 
ערי תוניסיא. ונוכל להתפאר כי פה עירנו ג'רבה בעה"ו 
נמצאים תלמידים רבים העוסקים בגפ"ת ]בגמרא, פירש"י 
ותוספות[ ובפסוקים, והמה בגיל צעיר פחותים מבן עשרים 
שנה, כן ירבו וכן יפרוצו, אשר לא ימצאו כמעט בכל המחוז. 
אך צריכים להשתדלותכם הנמרצה. הלא ידעתם מאמר 
התנא הקדוש איזהו חכם הרואה את הנולד, הוא הדור 
החדש שאחרינו. אם נשתדל עתה להרבות תורה בישראל 
ומהגדיים יהיו תיישים, אז נהיה בטוחים בדור שאחרינו 

שיהיה מאושר לתהלה בארץ.

וכתב ר"י ]רבנו יונה[ באגרת התשובה הרוצה להנצל מן 
העונש המר והעון הגדול הזה, יתעסק בצרכי התלמידים 
והרבנים. ופירשו רז"ל בספרי זש"ה ]זהו שאמר הכתוב[ 
)משלי ג', י"ח( עץ חיים היא למחזיקים בה, ללומדיה לא 

וגו'. ואפילו  נאמר אלא למחזיקים בה שהם מחזיקים 
האנשים שהם בעצמם לומדי תורה, חיוב עליהם להחזיק 
ביד אחרים, וכמאמר חז"ל בספרי בפסוק )דברים כ"ז, כ"ו( 
ארור אשר לא יקים, אדם שלמד ושנה ולימד לאחרים וקיים 
התורה ויש בידו כח להחזיק ידי העוסק בתורה ומצות ולא 

החזיק, הרי זה בכלל ארור וגו'...

שנת התרצ"ו
אליכם אישים אקרא! אתם אחינו בית ישראל שימו לבבכם 
לזה, והחזיקו במנהגכם הטוב להתנדב איש כמתנת ידו ביום 
הקדוש הזה יום שבת כלה לקופת אור התורה תכב"ץ, כנהוג 
מידי שנה בשנה. ועם כי באמת הזמן קשה מאד בעונותינו 
הרבים בחסרון כיס ויוקר השערים ומסים וארנוניות וכיוצא, 
על כל פנים לא תניחו מנהגכם הטוב, וכל פרוטה ופרוטה 

שאתם נותנים לצדקה מצטרפת לחשבון גדול.
ושמעתי מפי החו"ש הדו"מ מורנו הרב חיים חורי נר"ו לפרש 
בזה דרך הלצה מאמר רבותינו ז"ל )ברכות ו' ע"א( "אגרא דכלה 
דוחקא", למנהגנו פה שבכל שבת כלה עושים נדבה לקופת 
אור תורה לצורך החזקה ביד בני תורה העניים והיתומים 
שיגדל שכר מצוה זו כפי דוחק השעה והחסרון כיס ויוקר 
השערים וכדומה. וכבר פירשו המפרשים ז"ל כוונת המאמר 
)יבמות ס"ג ע"א(: המלוה לעני בשעת דוחקו, דהיינו בשעת 

דוחקו של העשיר, דאין ניכר האור אלא מתוך החושך.
והנה התורה נקראת "לב", וכן סוף התורה והתחלתה הם אותיות 
"לב", שכל זמן שהלב של אדם בריא ועובד עבודתו כראוי, 
גם אם יחלה כל הגוף, יש תקוה להתרפאות. אבל כשהחולי 

הוא בלב, על ידי זה יהיה החולה מסוכן 
בר מינן. וכן כאשר יחזיק ביד לומדי 
התורה וירבו החכמים והלומדים, גם אם 
יש בנו איזה חולאים של שאר עבירות, 
יש לנו תקוה להתרפאות מהם ע"י החכמים 
הלומדים, אבל כשהמצב של התורה הוא ברפיון ידים ח"ו, 
ואין דורש ואין מבקש, הרי זה דומה לחולי שבלב שכל 
הגוף הוא מסוכן ח"ו. והנה בעונותינו הרבים בכמה מקומות 
שהיו גדולים בתורה וביהדות, וכשפסקו מלימוד תורה 
וחיבקו חיק נכריה, בשנים מועטות הלכו אחורנית וירדו 
עשרה מעלות ביראת ה' וביהדות, וזה מפורסם. גם ידוע 
דכל האברים לפעמים עובדים ולפעמים נחים, אבל הלב 
תמיד הוא עושה מלאכתו בלי שום הפסק אפילו רגע אחד 
בין אם האדם ישן או ניעור. ואם יפסיק מלאכתו אפילו רגע 
אחד, תיכף ימות האדם כידוע. וכמו כן אם יעמוד העולם 
רגע בלי לימוד תורה הוא נחרב, וכמו שאומר הכתוב )ירמיה 

ל"ג כ"ה( אם לא בריתי יומם ולילה וכו'.

ומה טוב ומה נעים שהאדם בחיים חיותו או סמוך למיתתו, 
יקדיש איזה קרן חשוב לקופה זו, ויהיה הקרן קיים ופירותיו 
מידי שנה בשנה ינתנו ללומדי תורה. ובזה יתפרש כוונת 
הכתוב )תהלים קי"ב ט'( "פזר נתן לאביונים" וגו' דהיינו פיזר 
איזה קרן חשוב ומפירותיו נתן לאביונים, אז "צדקתו עומדת 
לעד". שמצוה זו היא קיימת לדורות, שהקרן נשאר לעולם, 
ומן הפירות יהנו החכמים, ואז קרנו תרום בכבוד, שהקרן 
הזו שהקצה למטרה זו, ירוממהו להיות בישיבה עליונה 
במדור החכמים עצמם. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל: עתיד 
הקב"ה לעשות צל וחופה לבעלי תורה אצל בעלי מצות בגן 
עדן וגו'. ואמרו רבותינו ז"ל שהקב"ה מלמד תורה לאותו 
עשיר בגן עדן, וילמוד עם החכם כדי שלא תגיע לו בושה 
ובזיון ח"ו. וזה שאמר "בכבוד". ובזה פירשו המפרשים ז"ל 
כוונת מאמר רבותינו ז"ל )כתובות ק"ג ע"א( מת ופניו כלפי 
העם, סימן יפה לו. מת ופניו כלפי הכותל, סימן רע לו. 
דהיינו מי שדאג בעד עצמו ובעד מיתתו, יקצה סך חשוב 

לאיזה מוסד ממוסדות הצדקה, שבשעה זו הוא עוזב את 
ממונו ליורשיו, ולמה לא יקנה לו לעצמו לכל הפחות חלק 
מה ממנו לזכות בו לחיי העולם הבא. וזהו מת דפניו כלפי 
העם שבעת מיתתו נתן דעתו להניח סך מה למוסד של 
הצדקה לטובת החכמים והעניים, אז סימן יפה לו, שמשיג 
חיי העולם הבא. אבל אם מת ופניו כלפי הכותל, שלא שם 
לבו להנות אחרים מנכסיו, רק החזיר פניו אל הכותל, פנה 
עורף ולא פנים למוסד הצדקה וכיוצא בזה, אז סימן רע לו, 
כי כל נכסיו הוא עוזבם לזולתו, ונשאר ריק לעולם הבא. 
ובזה פירשו המפרשים ז"ל כוונת הכתוב )תהלים קי"ב ג'( 
"הון ועושר בביתו", שהעושר שלו הוא מניחו ליורשיו ולא 
יוליך ממנו מאומה בידו, אבל "וצדקתו" היא שעומדת לו 

לעולם הבא מקום החיים הנצחיים.
ומה טוב ומה נעים לשלם הנדבה תיכף לגזברים, ולא יטריחום 
בלך ושוב, שאין טוב לאחר את הנדרים, כמו שכתוב בפסוק 
)דברים כ"ג כ"ב( "כי תדור נדר וגו' לא תאחר לשלמו" וכו'. 

וראיתי להגאון מורנו מהרח"ף ]הרב חיים פלאג'י[ בספר 
צדקה וחיים )דרוש א'( שכתב בשם רבותינו ז"ל כי הנודר 
לצדקה ומשלם תיכף בזריזות, נחשבת לו המצוה כשתי 
מצות. ופירשו בזה כוונת הכתוב )בראשית מ"ג י'( כי לולא 

התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמים ע"ש.

שנת התרצ"ט
 אשריכם ישראל שמחזיקים במוסד זה ]"אור תורה"[ כי 
הוא חיינו ועתיד שלנו להבא. הלא נראה כמה וכמה רבנים 
יצאו ממוסד זה. ומה טוב להקציע סך מה קרן קיים המוציא 
פירות מדי שנה בשנה להמוסד הזה. ובפרט בזמן הזה שיש 
מלחמת הצדק והיושר עם הרשע, מלחמת החושך עם האור 

עד בא גואל צדק וגר זאב עם כבש.
 ואל יאמר אדם הלא אנכי בעל תורה ובשביל מה אני 
מחזיק בידי אחרים ואני מפקיע עצמי בלימודי, כי כבר 
ביארנו בס"ד שכל אחד שיש בידו להחזיק ואינו מחזיק, 
אפילו שיש בידו תורה ולימד אחרים, הוא בכלל ארור אשר 

לא יקים רחמנא ליצלן...



השביעי מגבולות הארץ הנושבת12, ככה הוא כותב13, שם כתב את אגרת השבת, היא 
נפלאה מאד, העולם לא מכירים אותה14, הוא כותב שם: ואני הייתי ישן )בליל שבת( ושנתי 
ערבה לי )מי שלא יכול לישון יקרא את האגרת ויירדם, כל כך מתוקה האגרת הזאת...(, ואראה בחלום והנה 
עומד לנגדי כמראה גבר ובידו אגרת חתומה, ויען ויאמר אלי: "קח זאת האיגרת שהביאה 
אליך השבת" ממש דבר מיוחד, השבת שלחה אלי מכתב, "ואקוד ואשתחוה לה', ואברך 
"אך בקראי  שהשבת שלחה לי מכתב,  את ה' אשר נתנה לנו ואשר כבדני זה הכבוד", 
הטורים האחרונים חם לבי בקרבי", קראתי את השורות של המכתב התחלתי לרעוד, 
מה עשיתי? וכך כתוב באגרת: "אני שבת עטרת דת יקרים, רביעית בעשרת הדברים, 
ובין ה' ובין בניו אני אות, ברית עולם לכל דורות ודורים15. ובהמשך שם כתוב: "שמרתיך 
בכל ימים, למען שמרתני מאד מימי נעורים, בזקנתך שגגה נמצאה בך, אשר הובאו אלי 
ביתך ספרים. ושם כתוב לחלל ליל שביעי, ואיך תחשה ולא תדור נדרים, לחבר אגרות 
דרך אמונה ותשלחם ֱאֵלי כל העברים" איך תחשה על דבר כזה? לכן הוא קם באמצע 
הלילה, ולקח את הפירושים שהביאו לו תלמידיו בערב שבת וקרא לאור הלבנה16. מה 
כתוב שם? "ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד" )בראשית א' ה'( פירושו היה ערב )והוא המשך לבוקר 
שלפניו(, ואח"כ הגיע הבוקר ואז היום נגמר )ומתחיל בבוקר יום חדש(. זאת אומרת לא הערב 

והבוקר שאחריו הם יום אחד, אלא כשנעשה בוקר נהיה יום אחד )ומתחיל יום חדש(. אם 
כן, אדם שיגיע לפסוק "ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי" )שם פסוק ל"א( יפרש אותו דבר, 
ויהי ערב זה הלילה שלפני כן היה ערב, ואחר כך כשהיה בוקר יום ששי נגמר והתחילה 
השבת, והשבת מתחילה לפי דברי הפרשן הזה בבוקר )יום הששי שלנו(, אחר כך בלילה 
זה ליל שבת, ומחר בבוקר נגמרה השבת, )ולפי דעתם יכול להיות גם אחרת, גם ליל שבת שייך ליום 
ששי, וביום שבת בבוקר מתחילה השבת(17,  היתכן כדבר הזה?! אמר: כמעט קרעתי את בגדי, 

12.  מה הוא מתכוון? פעם היו חושבים שלמעלה מהקו המשווה יש רק כמה אקלימים, ולמעלה יותר אין 
בני אדם, וגם אין בקו המשווה עצמו, למה? כי חם שם מאד )אחרי שנים התגלה שיש שם בני אדם, בדרום אפריקה 

וכו' וכו'(. לכן אמרו שיש שבעה גבולות של היישוב. כך מובא בספר התכונה למהרח"ו.

13.  שם היה כתוב "ואני הייתי וכו' שהוא בגבול השביעי מגבולות ארנון נושבת", כך כתוב בספרים, אבל 
זה לא ארנון, זה ארץ, ארץ נושבת, איך הגיעו מארץ לארנון? הץ' של ארץ נחלקה לשנים )ו' ן'( – ארון, 
"ארון נושבת", איזה ארון נושבת? אמרו בטח חסר נו"ן, ארנון נושבת... במקום להוסיף נו"ן, תחבר את 

הו' והן' לץ' - זה ארץ. ארץ נושבת זה יישוב, והוא היה באנגליה.
14.  אנחנו מכירים רק את ההתחלה, אבל יש אגרת השבת בשלמות, הדפיס אותה הרב גנוט שיהיה 
244(, היא נדפסה לפני מאה וחמישים שנה,  בריא בספרו על ברכת החמה )ספר ברכת החמה בתקופתה עמ' 
אבל מי יש לו את הדבר הזה? אז הדפיס אותה בשלימות, היא צריכה הרבה ביאורים. אבל ההקדמה 

של הראב"ע כל כך מתוקה. 
15.  אני זוכר את זה בגלל המשקל שלה, יתד ושתי תנועות יתד ושתי תנועות יתד ותנועה, והכל הולך 
בחרוזים. סלקא דעתך שהשבת כותבת בחרוזים עם משקל? לא, את זה הוא עשה, הוא אומן לתאר 

דברים, אבל אולי יש יסוד קצת בחלום.
זה היה בחצות הלילה והתאריך י"ד לחודש טבת, למה הוא כתב התאריך? כי באמצע החודש    .16

הלבנה מלאה.
17.  פעם חכם בבלי זקן שמו רבי צדקה חוצין ע"ה אמר לרב מרדכי אליהו ע"ה, האדמו"ר מסאטמר )הקודם. 

וקרעתי זה הפירוש כי אמרתי מוטב שאני אחלל שבת אחת ולא יחללו ישראל שבתות 
הרבה )עיין יומא דף פ"ה ע"ב(, ואתאפק בעבור כבוד השבת. וישבתי כל היום כולו, לא ישנתי, 
ונדרתי "אם אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה" )תהלים קל"ב ד'(, עד אכתוב אגרת להוכיח 
שהשבת כמו שאמרו חכמים, שבת מתחילה מהלילה וממשיכה בבוקר במשך כל היום 
עד הלילה שאחריו, ולא הפוך. האבן עזרא אמר: הפירוש הזה מתעה את כל ישראל 
במזרח ובמערב, ונדפסה ההקדמה של אותה אגרת בסידור שלנו )אבל יש המשך לאגרת(, 

לכן דבר של הלכה אסור לפרש אותו בפירושים אחרים. 

"לא תצא כצאת העבדים"
לפעמים יש דבר שיש לך בו פירוש פשוט, והוא לא נוגד את ההלכה. הנה דוגמא "וכי ז. 

ימכור איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים" )שמות כ"א ז'(, רש"י מפרש )ע"פ דברי 
חכמים במסכת קידושין דף ט"ז ע"א, ודף כ' ע"א ובמכילתא( לא תצא כצאת העבדים, אם אדם מוכר 

את הבת שלו לאמה עברייה לא תצא כצאת העבדים, כלומר לא תצא כמו עבדים כנענים 
)סתם עבדים זה עבדים כנענים(18 שיוצאים בשן ועין, אלא הדין באמה יהודיה )והוא הדין בעבד 

עברי(, אם האדון נתן לה מכה על העין או על השן ישלם, אבל לא תשתחרר בשן ועין, כי 

זה נאמר רק לגבי עבדים כנענים19. זה פירוש רש"י. אבל יש קושיא על זה, כי הפסוק 
עדיין לא הסביר את הדין של שן ועין, אתה קורא בפרשת משפטים "לא תצא כצאת 
העבדים", מה זה כצאת עבדים? שן ועין, איפה כתוב שן ועין? אחרי כמה פסוקים! אבן 
עזרא מפרש אחרת פירוש מתוק מאד, מתוק מדבש, אמה עבריה באיזה גיל נמכרת? 

רבי יואל זצ"ל(. הגיע לירושלים והוא נוסע בליל שבת אחרי השקיעה למקווה כי הם תופסים כמו רבנו תם 

בין להקל בין להחמיר. אז אמר להרב מרדכי אליהו זה חילול שבת, זה סקילה, מה זה? בוא נלך אליו. 
הם הלכו ביחד והרב חוצין אומר לאדמו"ר זה סקילה, והאדמו"ר לא מבין מה הוא אומר, האשכנזים לא 
אומרים קו"ף, סקילה )בקו"ף לא בכ"ף( זה מוזר, מה הוא מדבר?! אז הרב מרדכי אליהו דיבר אתו בשפה 
שלו, אמר לו כבוד הרב, יש פה אנשים טפשים שחושבים שהשבת מתחילה ביום ולא בלילה, לכן 
כשכבודו נוסע אחרי השקיעה חושבים כל הלילה כולו חול, אמר לו עד כדי כך טפשות יש לכם?!... הם 
לא יודעים, טוב, אני לא אסע אחרי השקיעה. זהו, מספיק. לא נסע אחרי השקיעה. הרב מרדכי אליהו 
ע"ה ידע איך למצוא את הדרך לסלול מסלות ללבו של האדמו"ר, צריך ללמוד את זה. )גם הרב ואזנר ע"ה 
דיבר על זה עם האדמו"ר מסאטמר ואמר לו שאנחנו כאן תופסים כמו הגאונים, אמר לו האדמו"ר אם כולכם גאונים, למה צריכים 

אותך להיות רב?!... הוא היה יודע להתבדח(.

)יו"ד סי' א'( הכל שוחטים גם עבדים משוחררים, ובב"י העיר שה"ה עבדים שאינם  הטור כתב    .18
משוחררים שדינם כאשה שכשרה לשחוט. והרב פרי חדש כותב שם שעבדים בכל התלמוד פירושם 

עבדים שאינם משוחררים. 
19.  פעם היה רופא שהיה שחצן וגאותן, היתה לו קליניקה בתל אביב )הוא טיפל בי בקטרקט(, ובאה אליו 
נערה פחות מגיל עשרים היא הייתה צריכה לעבור איזה ניתוח, וע"פ החוק אסור לעשות לה את הניתוח 
הזה לפני גיל עשרים, והיתה לה עוד בעיה מסוימת, והוא אמר "אני ארבה ולא אסור" )סנהדרין כ"א ע"ב(, אני 
אעשה את הניתוח הזה ולא יקרה כלום, והתעוורה המסכנה בעין אחת. אחר כך הוא נפטר, ואז הטילו 
על אשתו שתשב בכלא, כי היא צריכה לשלם סכום גדול מאד. אבל מה, תיכנס לכלא בגלל בעלה?! מה 
עשתה?! אז היה מישהו שהיה מקורב לכנסת, והוא השתדל בשבילה להחליף את הכלא במעצר בית, 

בסדר, אבל צריך להיזהר, אם אדם פוגע בעין של חבירו, וכי יכולים לשחרר אותך?

"יותר מבחייהן"
אחר פטירתו של רבנו יותר מבחייו, נוכחו הכל לדעת 
ביוקרה של המרגלית היקרה שהיתה מונחת בקרבם. 
בפטירתו של רבנו, לא רק שלא תמו נפלאותיו אלא 
אדרבא הם נגלו ביתר שאת. וכבר אמרו רבותינו "גדולים 

צדיקים במיתתן יותר מבחייהן" )חולין דף ז' ע"ב(.
על הנפלאות הגדולות שקרו בזכות רבנו אחרי פטירתו, 
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 הקורא את 

כוחו הגדול של רבנו בשמים.

הושיבו ישיבה על קברו
ניסה רבנו להקים ישיבה בארץ  בשנותיו האחרונות, 
במושב ברכיה, אולם נטרפה השעה, והוא נפטר בטרם 
הגשים את שאיפתו. הנה כי כן, אחר פטירתו, לכולם היה 
ברור ומתבקש כי צוואתו העיקרית של רבם הגדול היא 

להקים ישיבה על קברו בדרכו דרך הקודש.
משאלה זו התגשמה שלושים שנה אחר פטירתו של רבנו, 
בשלהי שנת תשמ"ח, כאשר העיר ה' את רוח אחד המיוחד 
מנכדיו של רבנו, הלא הוא בן בתו – הגאון רבי חיים הכהן 
זצ"ל, להקים ישיבה בברכיה על שמו כשאיפתו הטהורה.
מאז צעירותו נתן דעתו להקים לסבו שם ושארית בדמות 
ישיבה במושב ברכיה, עד שחפץ ה' בידו צלח לשמחת 
תשמ"ח. הבית שבו התגורר סבו הגדול,  כולם בשנת 
הספוג בתורה וקדושה ושימש עד אז כבית הכנסת, הפך 
למקום של תורה. בתחילה פתח במקום כולל אברכים, 
וקרא לו "חכמת רחמים" על שם סבו רבנו הגדול זצ"ל 
ועל שם הגאון רבי כמייס חכמון זצ"ל )שהיה שוחט ובודק 
ומרביץ תורה בעיר זרזיס ואחר שעלה לארץ במושב ברכיה, ונפטר 

כשנה לפני כן(. בהמשך, פתח במקום ישיבה לצעירים.

עם השנים, ביסס והרחיב את המרכז התורני "חכמת 
רחמים" במוסדות תורה לכל גיל: מיונק ועד שיבה.

לא קלה היתה המשימה להקים ישיבה ומוסדות תורה 
בתנאים של מושב, הרחק מערי התורה, אך זכות אבותיו 
סייעתו, ולאט לאט התרחבו המוסדות והתבססו והיוו 
מגדל אור לכל האזור, תוך שהם מפיחים רוח חיים במושב 

שהפך למקום של תורה.
רבי חיים שהיה תלמיד חכם ואיש חינוך מן המעלה 
הראשונה, השקיע את כל כולו עבור הישיבה שהקים 
בעשר אצבעותיו, כשהוא דואג כאב מסור לכל תלמיד 
ותלמיד באופן אישי. בשנים האחרונות לחייו, העתיק את 
דירתו מאשדוד למושב ברכיה כשהוא דר בקראוון פשוט 
בסמוך לישיבה. ביתו היה פתוח לכל תלמיד שחיפש 
אוזן קשבת ועידוד, וגם כשהיו מגיעים לביתו בשעות 
הלילה המאוחרות, היה מתייחס לתלמידיו בכובד ראש 

ובנעימות מיוחדת.
לאחר הפטירה הפתאומית, חישבה ספינת המוסדות 
להישבר עקב החובות הכבדים שהצטברו. גדולי הדור 
שהכירו בחשיבות המקום, נכנסו לעובי הקורה, והטילו 
על אחיו הגאון רבי חננאל כהן שליט"א )תלמידו המובהק 
של הגאון רבי משה לוי זצ"ל( לעמוד בראשות המוסדות 

ולהמשיך את העשייה הברוכה.
ואכן, רבי חננאל נרתם בכל עוז למשימה, כיתת רגליו 
לחו"ל, והצליח בס"ד להעמיד את המוסדות על ִּתָּלם, 
כאשר יחד עמו נושאים בעול ראשות הישיבה אחיו 
הגאון רבי ברכאל הכהן שליט"א, ובנו הגדול של המנוח, 
הקרוי על שם הסבא קדישא, הגאון רבי רחמים חי חויתה 

הכהן שליט"א.

כיום, המרכז התורני הולך ופורח, כאשר הוא כולל בתוכו 
אימפריה שלמה של מוסדות תורה וחסד:

•  ישיבה לצעירים "אורחות חיים" )על שם מייסד המוסדות( 
הכוללת כששים בחורים.

•  ישיבה גדולה וכולל אברכים "אורחות משה" )על שם 
הגאון רבי כלפון משה הכהן זצ"ל(.

• מעונות וגני ילדים "שערי אברהם".
• מדרשיה לנערים.
• מדרשיה לנערות.

• מכון תורני "אורח צדיקים" להוצאת ספרים וכתבי יד.
• ישיבות בין הזמנים לכ-200 בחורים ואברכים.

• שיעורי תורה למבוגרים ולצעירים בדרום ובמרכז.
•  הוצאת העלון הנפלא "בית נאמן" אשר מביא את שיעורו 
השבועי של מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט"א, 

בתפוצה של כמאה אלף עותקים )כן ירבו(.

ותומכיה מאושר
בשנת התשע"ו, כשבוע לפני ההילולא של רבנו, התקשר 
איש עסקים אמיד אל אחד מידידיו, ושטח בפניו את 
צרתו: "אנשי בליעל העלילו עלי עלילות במשטרה, ובכל 
רגע עלולים לעצור אותי. אני חסר אונים ואיני יודע מה 

עלי לעשות...".
שמע ידידו את הדברים, והציע לו: "בעוד שבוע תתקיים 
הילולא של מורנו רבי חויתה זצ"ל שידוע שכל התורם 
תרום  זוכה לישועות גדולות. שמע לעצתי,  לישיבתו 

לישיבה, ותראה ישועה!".
נפלו הדברים על לב קשוב, וללא שהיות תרם ככל יכולתו. 
לאחר מכן הלך למשרדי התובעים לסדר את הענין. והנה 
לתדהמתו, בדקו במסמכים ולא נמצאה שום תביעה כלפיו.

וגם פלט'ה היתה לו
למשה )שם בדוי( נעלמה הפלטה היקרה ליישור שיניים. 
מאחר ועלותה גבוהה, הזדרז לחפשה בכל הבית, אך לא 
מצאה. הצטער משה והניח כי עקב הצבע השקוף שלה 

השליכוה בלי משים אל פח האשפה.
והנה לאחר מספר ימים התקיימה ההילולא השנתית של 
רבנו בישיבתו הקדושה "חכמת רחמים", ומשה שהשתתף 
בהילולא החליט לתרום סכום מסוים לישיבה, כשהוא 
מבקש שזכות זו תעמוד לו שימצא את הפלטה שאבדה לו. 
לא עברו מספר ימים, והנה הוא מוצא את הפלטה שלו 
זרוקה ליד דלת היציאה מביתו. שמח משה מאד על הנס 
שקרה לו, והשתומם לנוכח העובדה כי לאחר התרומה 
מצא את אבדתו במקום שחיפש בו כבר פעמים רבות 

ללא תוצאות.

החזר מובטח
בשנת התשע"ז, נמכרה בהילולא מזוזה שהמלים האחרונות 
שבה נכתבו בידי קדשו של מרן ראש הישיבה הגאון 
רבי מאיר מאזוז שליט"א. אחד המשתתפים דחק עצמו 
למרות שהיה בקושי כלכלי, וקנה את המזוזה בעשרת 
אלפים שקלים. והנה, באותו שבוע הרויח את אותו סכום 

שתרם בדרך פלא.
כך גם מר רוני ברנס הי"ו מעיד כי תרם שלוש מאות אלף 
שקל לישיבת "חכמת רחמים", ועוד באותו יום הרויח 

פי שלושים ממה שתרם!
רוחו הקדושה של רבנו ממשיכה לרחף מעל מוסדותיו 
הקדושים הממשיכים את חזונו ומפיצים את אורו. יזכנו 
ה' לילך בדרכיו וללמוד מאורחותיו. ויהי רצון שזכותו 

תגן אלף המגן על כלל ישראל. אמן.



לפני גיל שתים עשרה, כי כשתביא סימני נערות בגיל שתים עשרה ויום אחד היא כבר 
יוצאת )או בבגרות(, "ויצאה חנם אין כסף" )שמות כ"א י"א( ככה רש"י אומר על הפסוק שם, 
וככה קבלו חכמים )קידושין דף ד' ע"א(. אדם לא יקח אמה בגיל 14, ותעבוד אצלו עד גיל 
עשרים שנה20. והרי אדם שמוכר את בתו לאמה לא ימכור אותה בגיל קטן מאד, מי מוכן 
לקנות אותה ועוד לשלם עליה21?! כל יום צריכה טיפול וצריכה טיטול... אז ימכור אותה 
בגיל יותר מאוחר, בגיל שמונה או תשע, וכשתגיע לגיל שתים עשרה היא משתחררת, 
לכן היא לא תצא כצאת העבדים שנאמר עליהם למעלה "שש שנים יעבוד", אלא אחרי 
ארבע או חמש שנים משתחררת. הפירוש הוא נכון מצד ההלכה, והפשט פשוט מאד. 

אמנם אם הוא מכר אותה בגיל קטן היא צריכה לעבוד שש 
ֵכר לך אחיך העברי או  שנים, ככה כתוב במקום אחר "כי ִיָמּ
העבריה ועבדך שש שנים" )דברים ט"ו י"ב(, אבל על פי רוב היא 
לא תגיע לשש שנים, "לא תצא כצאת העבדים", אלא או שישא 
אותה אדוניה, או שישא אותה בן אדוניה "ואם לבנו ייעדנה" 

)שמות כ"א ט'(, או שתצא בסימני נערות או בבגרות.

"לא תהיה אחרי רבים לרעות"
יש עוד פסוק נפלא מאד, שרש"י ורשב"ם אומרים שהטעמים ח. 

לא הולכים כמו דברי חכמים: "לא תהיה אחרי רבים לרעות 
ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות" )שמות כ"ג ב'(. לכן 
תפרש על פי הטעמים ותפרש גם על פי החכמים. חכמים 
פירשו את הפסוק הזה כאילו חילקו אותו לשלשה פסוקים22: 
"לא תהיה אחרי רבים לרעות" - אם רוב מחכמי הסנהדרין 
הסכימו לחייב בן אדם עונש גדול, מיתה או מלקות וכדומה, 
אבל יש רק רוב אחד, זאת אומרת 36 מול 35, באופן כזה לא 
תלך אחריהם לרעות, אלא צריך שיהיה רוב של שנים, כדי 
לחייב )סנהדרין ב' ע"א(. "ולא תענה על ריב לנטות" – כתוב: "על 
רב" חסר יו"ד, ודרשו )סנהדרין ל"ו ע"א( שאל תחלוק על הגדול 
שבסנהדרין, כי צריך לכבד אותו, לכן מה עושים? מתחילים 
מן הצד, ששואלים את שאר חברי הסנהדרין, מה דעתכם? 
והרב מדבר בסוף כדי שלא ישברו את הדברים שלו. והוא 
שומע את דעותיהם, ואח"כ אומר, דעתי היא כך וכך. אח"כ: 
"אחרי רבים להטות" – שאם יש לך מחלוקת באיזה דבר, ויש 
לך רבים לדעה מסוימת, תקבל דעת הרבים. מכאן לומדים 

20.  למה התורה אמרה את זה? התורה חסה על משפחות עניות, נתאר 
לנו היום משפחה עניה, כשתתחתן תחפש משפחה עניה כמוה, כי אין 
להם כסף, מה לעשות, משפחה אחרת ידרשו סכום גדול ואין להם, לכן 
התורה אמרה בוא נעשה ככה, אדם יכול למכור את הבת שלו, ימכור אותה 
כשהיא קטנה, נגיד בת חמש או בת שש, אבל זו מעמסה על המשפחה של 
העשירים, מה נעשה עם בת כזאת?! נחליף לה טיטולים?!... מה נעשה 
לה?! טוב, כשהיא תגדל מעט גיל שבע שמונה יכולה לעזור לכם בבית, 
היא יושבת בבית של עשירים והיא מסדרת את הדברים, מסדרת את 
השולחנות, היום יש קבלת אורחים וכיוצא, אחר כך היא מוצאת חן בעני 
בעלת הבית, היא רואה שזו לא סתם נערה, היא זריזה, חריפה, ממולחת, 
פיקחת, אולי נקח אותה לבן שלי?! אולי נקח אותה לאבא שלו )לבעלה(, 
יקח עוד אשה, לכן התורה עשתה הכל כדי להרים אותה "מאשפות ירים 
אביון" )תהלים קי"ג ז'(, שהאביונה הזאת המשפחה שלה יתעלו, תהיה להם 
עבודה טובה, יהיו להם חיים טובים, תהיה להם פרנסה טובה, לכן כשתגיע 
לגיל שתים עשרה )בערך( אחת מהשתיים, או שיקח אותה אדוניה, או 
שיקח אותה הבן של אדוניה, ואם לא "ויצאה חנם אין כסף" )שמות כ"א י"א(. 
21.  אני זוכר פעם הרב ניסן פינסון ע"ה בתשכ"ב  הלך לרובע הקטן, והיו 
וצייף  שם יהודים תמימים, מתוקים, אי אפשר לתאר. הלך לאחד שמו 
כהן, אמר לו תביא את הבן שלך לישיבה, אמר לו הבן שלי נשאר כאן, 
הוא עובד אתי, אבל יש לי בת, אתה רוצה לקנות אותה? אני מוכר לך 
אותה... וכי אתה נמצא בזמן שהיובל נוהג?! מה זה למכור?! אלא הוא 
קרא בילדותו "וכי ימכור איש את בתו לאמה", אז הרב פינסון מחפש 
עבדים ושפחות... אז אני אמכור לך את הבת שלי. אמר לו טוב, עזוב. היה 
גם כן אחד שם, תלמיד בגיל עשר שבא ללמוד בתונס שמו חנון כהן, היה 

ראיון עמי בכפר חב"ד )ולא הסבירו את הדברים( הוא היה ילד מתוק, והתחילו 
ללמוד אצל אבא מסכת ביצה, דף י"ד-דף ט"ו ושם כתוב ברש"י 'מכל מקום', אז אבא שאל אותו מה 
זה מכל מקום? אמר לו מכל מקום יש מכונית... למה אמר ככה? כי בג'רבא אין מכוניות, והוא הסתכל 
שם מהחלון בתונס הכל מכוניות, אמר לו זה הכוונה, מכל מקום יש מכונית, אבא סיפר את זה אמר מה 

זה?! מכל מקום פירושה על כל פנים.
22.  יש לנו דוגמא כזאת בגמרא קידושין )דף ל' ע"א( על הפסוק "הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע 
העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם, ויגד משה את דברי העם אל ה'" )שמות י"ט ט'(. שהגמרא אומרת 
שבמערבא פסקי לפסוק הזה לשלשה פסוקים. "הנה אנכי בא אליך בעב הענן" - נגמר הפסוק, "בעבור 
ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם" - עוד פסוק, "ויגד משה את דברי העם אל ה'" - זה פסוק 

שלישי. אז יכול להיות שחכמים חלקו גם כאן ככה.

חכמים שמן התורה אזלינן בתר רובא )חולין דף י"א ע"א(. או לפי רש"י לומדים שיש רבים 
שמטין אחריהם כגון שהם יותר מהצד השני בשניים )גם זו דרשה של חז"ל(. אבל רש"י 
אומר שהטעמים לא מסכימים לזה. ולכן מפרש: "לא תהיה אחרי רבים לרעות" - אם 
רוב הדיינים אמרו משהו, והוא שלא כדין, אל תמשך אחריהם כדי שיגידו: "וכן הסכים, 
וכן דעת, וכן כתב"... אלא אם דעתך אחרת, תאמר דעתך. "ולא תענה על ריב" - לשון 
רש"י: ואם ישאלך הנדון על אותו המשפט, אל תעננו על הריב דבר הנוטה אחרי אותן 
רבים, להטות את המשפט מאמיתו, אלא אמור את המשפט כאשר הוא וקולר יהא תלוי 
בצואר הרבים. ]ע"כ[. ולכן אמר הכתוב "לנטות" "להטות", כי "לנטות" פירושו שאתה 

נוטה אחרי דעתם. ואילו "להטות" פירושו לעוות את הדין. כמו "להטות משפט גבר 
נגד פני עליון" )איכה ג' ל"ה(. ומהטעמים נראה כמו הפירוש הזה. וגם הרשב"ם אומר כעין 
זה. ולכן הדרשה תידרש, כי חכמים יודעים שהולכים אחרי רבים, ומצאו רמז כאן, או 
כמו שאמרתי, יכול להיות שקראו את הפסוק מחולק לשלשה, ואין בזה בעיה, ואילו 
הדברים של רש"י הם אמתיים מצד עצמם, שאדם לא צריך ללכת אחרי מה שאומרים 
הרוב23. אבל למדנו מכאן, שמותר לפרש פירוש אחר בפסוק ובתנאי שאין זה נוגע 
23.  פעם היו אומרים לרבי חיים מבריסק כבודו עושה לנו פירושים "גברא" ו"חפצא" וניתוחים ושני 
דינים )"צווי דינים"(, מאיפה הבאת את זה? הרי רוב העולם לא לומדים כך! אמר להם תגידו לי רוב העולם 
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להלכה. לכן אליבא דהרמב"ן והספורנו ואבן עזרא על הפסוק "כי מתו כל האנשים" 
)שמות ד' י"ט(, "וימת מלך מצרים" הכוונה כפשוטו.

ט"ו בשבט
עוד מעט יש לנו ט"ו בשבט בעזרת ה', "ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות". והשנה ברוך ט. 

ה' שנה מבורכת. אני קורא ביחזקאל )ל"ו ח'(: "ואתם ערי ישראל ענפכם תתנו ופריכם 
תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא", משיח עומד להגיע כל רגע. למה יש כאלה עושים 
מלחמות נגד השבת? כי הם מרגישים בלבם שעוד מעט משיח מגיע, והוא יטאטא 

את כולם, ויאמר להם "לכו!"24, לכן הם עושים את כל מה שאפשר לעשות כדי לעכב 
את המשיח. ושם כתוב: "ונעבדתם ונזרעתם" )שם פסוק ט'( - יעבדו את השדות ויזרעו 

בריאים או חולים? אמרו לו רוב העולם לא בריאים )כי כל אחד יש לו סיפור בקופת חולים או בבית חולים(. הוסיף 
ושאל: רוב העולם חכמים או טפשים? אמרו לו רובם טפשים, יש רק כמה חכמים בודדים. רוב העולם 
עשירים או עניים? רובם עניים. אמר להם: א"כ האם אני צריך ללכת אחרי רוב העולם שהם עניים 
וטפשים וכסילים?!... אני לא צריך ללכת אחריהם, יש לי דעות משלי. מותר לאדם לומר את דעתו, זה נכון. 
24.  יבוא משיח בן דוד עם שני משרתים אחד מכאן ואחד מכאן, ולכל משרת יש מטאטא, כמה עולה 
מטאטא בגימטריא? ששים, ביחד 120, יאמר להם תטאטאו את כל 120 חברי הכנסת... החוצה, לכו 

הביתה, לא צריך אתכם, אני שופט יחידי, יש לי כח מריבון העולמים.

אותם, למרות שבמשך אלפיים שנה של הגלות הדבר הזה לא היה, אלא הארץ היתה 
חרבה ושממה - "תחת היותך עזובה ושנואה מאין עובר, ושמתיך לגאון עולם משוש דור 
ודור" )ישעיה ס' ט"ו(. רואים את זה בעינים, איך שהפירות של ארץ ישראל הכי משובחים 
הכי טובים והכי נפלאים, יש כאן בארץ פירות שאינם נמצאים בחו"ל, לא בצרפת ולא 
באנגליה ולא באמריקה, כאן יש הכל25. כשמביאים בט"ו בשבט כל מיני פירות צריך 
לדעת שמי שהוא סובל מסוכרת לא לאכול פירות מיובשים, הפירות המיובשים יש 
בהם הרבה סוכר, אלא תאכל מעט. ודבר שני, לא לאכול תאנים מיובשות, כי יש בהם 
תולעים, ניסו כל הדרכים שבעולם, אין מה לעשות, בחוץ לארץ היינו אוכלים ולא היה 
בהם כל כך תולעים, אבל כאן בארץ ישראל חומדים אותה 
התולעים... רוצים לבוא בכל מקום, כמה שאתה מנסה, עוד 

פעם יש שם משהו26.

"ואכלת ענבים כנפשך שבאך"
יש עוד דבר, את הענבים אפשר לקחת מכל מקום, לא צריך י. 

לחשוש לערלה, כי יש מעט מאד ענבים ערלה, והרוב הגדול 
הם ענבים בלי ערלה, אם אתה לוקח מכרם עליך לבדוק מתי 
ניטע הכרם הזה ומתי נטעו את הגפן, אבל אם אתה לוקח 
)כתובות דף ט"ו ע"א(, ככה  מהחנות "כל דפריש מרובא פריש" 
דעת החזון איש ע"ה, אפילו שהוא לא כתב את זה בפירוש, 
אני שאלתי את הרב גריינמן ע"ה ואמר לי מן הדין מותר, וגם 
הרב עובדיה ע"ה פסק כן ביביע אומר )ח"ו חיו"ד סימן כ"ד(, אמר 
הולכים אחר הרוב, אבל אם יש לך חנות שיש בה השגחה על 
פירות ערלה, וחנות בלי השגחה, וההפרש לא גדול כל כך תקח 
ממקום בהשגחה, למה תיכנס לספיקות ולענין כל דפריש 

מרובא פריש27?! )וע"ע בספר אסף המזכיר ערך ענבים(. 

אם יש ערלה בפרי הפאפיה
ויש בו מחלוקת גדולה, יא.  יש עוד פרי שנקרא פאפיה, 

)ח"ב חאו"ח סי' ל'( אמר אין בו ערלה, למה? כי הוא  פעלים  רב 
נותן פירות בשנה הראשונה לנטיעתו, נוטעים את הפאפיה 
ותוך שנה כבר נותן פירות, וזה סימן שכתוב בתוספתא. אבל 
התוספתא הזו לא נמצאה )ולא תמצא לעולם(, מביא אותה חכם 
אחרון, מהר"ש גרמיזאן )בגליון שו"ת הרדב"ז ח"א סי' רצ"ו, והובא ברב 
פעלים שם. שמו רבי שמואל גרמיזאן בן דורו של הפר"ח(, אבל הראשונים 

לא הביאו אותה, הפוסקים לא הביאו אותה, ומרן לא הביא 
אותה. הרב משה לוי ע"ה )ברכת ה' ח"ג עמ' כ"ב( הוכיח מהגמרא 
שלנו בברכות )דף מ' ע"א( שהסימן הזה לא מדוייק, אין סימן 

)רבה של צרפת( שהיה מביא בט"ו  הרב סיטרוק ע"ה  סיפרו פעם על    .25
בשבט 75 מיני פירות. אבל הפירות האלו הם לא של צרפת, אלא מכל 
העולם. כי שם אתה נכנס לחנות ומבקש תביא לי תפוזים של תוניס או 
פירות טרופיים והוא יביא לך, אבל כאן בארץ רובם ככולם שלנו. ולא 
רק שהם שלנו, אלא הפירות שגדלו במקומות אחרים, החקלאים שלנו 
ה' נתן להם דעת איך יגדלו אותם פה וגדלו אותם בהצלחה רבה, לכן זה 

"ונעבדתם ונזרעתם". 
26.  היינו בליל ראש השנה מביאים דבלה )תאנה מיובשת, "שריחה" בערבית( 
ואומרים "יהי רצון מלפניך שתהא שנה זו הבאה עלינו טובה ומתוקה עלינו 
כדבלה", ככה אמרנו, וראינו שנה אחר שנה בקושי אתה יכול למצוא 
דבלה ללא תולעים, אז לקחנו תאנים טריות שאין בהם תולעים, אבל 
לא תמיד אפשר להשיג אותם בראש השנה, לפעמים כבר נגמרה העונה 
שלהם, אין הכי נמי, אם נגמר לא צריך לקחת. כתוב בגמרא )הוריות י"ב ע"א( 
שלוקחים סלקא בראש השנה, ואומרים שיסתלקו אויבינו ושונאינו וכל 
מבקשי רעתנו, אבל בסלק )זה התרד( יש בו הרבה תולעים, אומר הבא"ח 
)ש"ב פרשת נשא אות ח'( ירא שמים יסלק אותו מעל השלחן ולא יביא אותו, 

ורק בראש השנה יביא אותו על השולחן לראותו בלבד, בשביל הבקשה 
שבהם. ואילו התאנה המיובשת שאינה מובאה בגמרא )לענין ראש השנה( 

אין צריך להביאה כלל.
פעם קבלתי דפים של יד לאחים, כתבו שם: תזהרו, הענבים יש    .27
בהם ערלה )ואני עולה חדש בשנת התשל"ב(. טוב, מה לעשות, הלכתי לשוק של פרדס כץ, שם שלשה קילו 
ענבים בלירה, אבל מי יגיד לי שאין בהם ערלה?! אז הלכתי לבני ברק )היינו גרים בפרדס כץ-קרית הרצוג( עד 
לרחוב רבי עקיבא באמצע הרחוב, עומד שם יהודי מוכר ענבים, אמרתי לו בכמה קילו ענבים? אמר 
לי לירה וחצי, לירה וחצי?! יכולתי לקנות שם במחיר הזה ארבעה קילו וחצי, וכאן לירה וחצי הקילו, 
טוב, אין בהם ערלה? אמר לי אין בהם, אמרתי לו יש לך תעודה? אמר לי הנה התעודה, הראה לי את 
הזקן שלו, זו התעודה... אחרי שטרחתי עד לשם אני אגיד לו תביא לי תעודה ואם לא אני לא אוכל... 
סמכתי שמסתמא יש השגחה בבני ברק וקניתי. אבל זה יקר מאד, ועולים חדשים אין להם כסף, תטיל 
עליהם חומרות כאלה לא יוכלו לעמוד בהם. אחר כך ראיתי תשובה של יביע אומר, קראתי דברי חזון 
איש, ושאלתי את הרב גריינמן ואמר שמן הדין מותר, לכן אם ההפרש לא גדול אין דבר, ואם ההפרש 

גדול זה לא פשוט, ויוכל לקחת מכל מקום.



כזה. יש כל מיני סימנים בטור )סי' ר"ג( ובמרן בבית יוסף שם וכו' ואין סימן כזה, אי אפשר 
לסמוך על סימן שכתוב בתוספתא שאינה בעולם, וככה החזון איש אמר )ערלה סי' י"ב אות ג'. 
אך ע"ש( שסימן כזה לא נמצא בגמרא, וככה הרב שבט הלוי )ח"ו סי' קס"ה(, ככה הרב אלישיב 

)כ"כ משמו בקובץ פרי מפרי ח"ג עמ' פ"ה(, וככה אבא ע"ה כתב תשובה ארוכה בזה )שו"ת איש מצליח 

ח"ב חיו"ד סי' מ"ג-מ"ז(, ושם אמר "לא יתנני לבי כלל ללכת בעינים עצומות אחר כל הנמצא 

כתוב בלי להתחקות על שורש דבר אנה ואיפא נמצא סימן זה כתוב בתוספתא" )שם סי' 
מ"ה אות י"ב(, ואמר שם חפשתי התוספתא הזאת בערלה, בכלאים ובמסכתות אחרות ואין 

ממנה כלום. אחרי עמל וטורח בא חכם אחד ואמר לי יש רמז לזה, איפה הרמז? בתוספתא 
בתחילת תענית כתוב "הואיל ואילן עושה פירות לשנים עשר חודש", אבל וכי פירושו 
כל פירות האילן? רוב פירות האילן ככה, אבל יכול להיות שיש יוצא מן הכלל, אי אפשר 
לסמוך על זה. )וע"ע באו"ת תמוז תשע"ב סי' קי"ד אות ח'(. לכן לא כדאי לאכול פאפיה של ארץ 
ישראל. אבל של חוץ לארץ יש דרך לאכול ע"פ סברא מסויימת, כותב אותה רבי משה לוי 
בברכת ה' )ח"ג סימן ז' סעיף ה', סימן לדבר גז"ה(, ושם הוא מביא באריכות את כל הסברות בדבר 
הזה, ודבריו נכונים, אי אפשר לחלוק בכח בשעה שאין לך הוכחות, לכן אם אדם קונה 
פאפיה )אומרים שיש בה דברים בריאים ללב, ואני לא יודע מה( אז לקנות אותה ממה שמיובא מחוץ 
לארץ, ואם אין אז לא צריך לאכול פאפיה, בחוץ לארץ לא ידענו מה זה פאפיה. ואפילו 
נקח דברי התוספתא של מסכת תענית )הנ"ל( כפשוטן שכל אילן עושה פירות רק אחרי 
י"ב חודש, יתכן שלא ראו פאפיה בזמנם, היו מביאים מסוף העולם כל מיני פירות משונים.

רבי יצחק כדורי ע"ה 
יש לנו הלילה כ"ט בטבת אזכרה של רבי יצחק כדורי זצ"ל, הוא היה מומחה בקמיעות, יב. 

וגם אלה שלא רוצים לכתוב קמיעות, כמו האדמו"ר מליובאוויטש ורבי מרדכי שרעבי, 
היו אומרים שהקמיעות שלו מיוחדים במינם. והוא היה עניו וצדיק והיה תמיד מחייך, וה' 
נתן לו 106 שנים של חיים )ויש אומרים שאף יותר מזה(. פעם כתבו עליו בפנקס של הקהילה 
בבגדד: יצחק כדורי "ארי הלב ומתראה כשועל". מה הפירוש? יש פיוט ארוך שכתב ר' 
יוסף האזובי )בן דורו של הרשב"א( וקרא לו "קערת כסף", ושם כתוב התיאור הזה, המשורר 
הזה ר' יוסף האזובי כתב על עצמו: "ארי הלב ומתראה כשועל, ולי בשיר זרוע גבורה", 
והכוונה שהלב שלי כמו אריה אבל אני נראה עניו ורך לב כמו שועל, ויש לי בשיר זרוע 

עם גבורה28. ואותו דבר כתבו על הרב יצחק כדורי.

הוא היה מיוחד מאד
פעם הביאו לי קמיעות שכתב הרב כדורי, והיה לוקח פסוק )איני יודע מה המקור לזה(, יג. 

28.  השיר הזה נדפס בספר נפלאים מעשיך של רבי יוסף חיים בדפוס ירושלים, ויש לי צילום ממנו. ושם 
)בראש הספר( הדפיסו את כל השיר ויש בו 130 בתים, וקרא לו "קערת כסף", כי כתוב בפסוק: "קערת כסף 

אחת שלושים ומאה משקלה" )במדבר ז' י"ג(, וגם בזה יש שלושים ומאה בתים. והוא שיר מתוק מדבש, ויש 
בו עצות לבן שלו שמואל: "בני שורה, וקח היום תשורה, ושי מאב בך נפשו קשורה". בני שורה – תראה 
תסתכל, וקח היום מתנה ותשורה. ושי מאב - מתנה מאבא, שנפשו בך קשורה. ואח"כ כתב שיר ארוך 
מאוד, ואומר לו שם על כמה דברים באמונה, "ורב אלפס הדר שכלו תחפש, ומי הרביץ כמותו דת ותורה", 
רב אלפס תחפש את השכל שלו, תעיין בו טוב, מי יש לנו שהרביץ בספרד כמוהו דת ותורה? אחר כך כותב 
"ומשה אחריו איש האלוקים, לספירי ספריו אין ספירה", משה אחריו – זה הרמב"ם, והספרים שלו כמו 
ספירים אין להם מספר.  הרב חיד"א ע"ה כ"כ מצא חן בעיניו השיר הזה, והוא כותב עליו בשם הגדולים 
)ח"א מערכת היו"ד ערך רבי יוסף האזובי(: "ובעינא למיכס צעא" - רציתי לכסוס את הקערה. מאיפה הביא את זה? 

יש גמ' במסכת מגילה )דף ז' ע"ב( שאביי גדל אצל דודו ורבו רבה בר נחמני, והוא היה יתום, ושם אביו כייליל 
)ככה רש"י כותב )בזבחים קיח ע"ב( חד ברא הוה ליה לכייליל. נראה בעיני כי אביו של אביי כייליל שמו. ורבי ינון חורי ע"ה היה אומר 

ש"כייליל" גמטריא עלי, כי היה מזרע עלי, כך מובא בר"ה דף י"ח ע"א( ואמו ילדה אותו ונפטרה. ונשאר בלי אב ובלי אם, 

וגידל אותו רבה בר נחמני הדוד שלו, ופעם אמר: הייתי אצל רבה ביום פורים ואכלתי ושבעתי, ואחר כך 
הלכתי לבית חותני לעתיד והביאו לי 60 מאכלים ואכלתי מהם הרבה מאד, "ובעינא למיכס צעא" - רציתי 
לאכול את הקערה, מה זה לאכול את הקערה, עד כדי כך? מהרש"א אומר שהקערה הייתה עשויה מסוכר 
ס" זה כמו "ְלִמְכַסס", כמו הכוסס את החיטה והכוסס את השעורה,  כמו שיש כאלה עושים בימינו. ו"ְלִמיּכַ
ויש לנו דוגמא כזאת, "הנה חמיך עולה תמנתה לגוז צאנו" )בראשית ל"ח י"ג( המילה "לגוז" השורש שלה 
ז עניה" ומה זה למיגז? למיגזז. אותו דבר למיכס - לכסוס. וגם כאן הרב חיד"א  גזז. והתרגום שלה "ְלִמּגַ
אומר על השיר "קערת כסף": רציתי לאכול את הקערה הזאת, כי היא כ"כ מתוקה, "ובעינא למיכס צעא". 

ועושה אותם ראשי תיבות, אומר זה טוב לאשה שמפילה וכיוצא והיה מועיל29. ויש לו 
כמה שמות ודברים כאלו, אבל לא כל אחד יכול לעשות את זה, הוא היה לו כח מיוחד, 
בתפילה בִצדקות שלו, ולפעמים היה עושה תעניות וכדומה. והיה בעל אורך אפיים מיוחד 
במינו, אומרים פעם אחת היה כותב קמיע שצריך טבילה ותעניות וכו', והיה מתענה )ה' 
נתן לו אריכות ימים למה לא?...( ואשתו קראה לו: יצחק, בוא תאכל, הכנתי לך ארוחה. והוא לא 

ענה לה, כי הוא היה באמצע כתיבת קמיע, התקרבה ואמרה לו: יצחק, אתה לא שומע? 
והזיזה לו את השולחן, ונשפך הדיו על הקמיע, וכל מה שעשה הלך בתוהו )בערבית אומרים: 
"אלדי ּגזלנא כולו רֹגע צוף" - כל מה שטוינו חזר להיות צמר(, והרב אמר: היא יודעת מה שהיא עושה, 

כנראה הבינה שהקמיע שלי יש בו קצת קטרוג, ולכן אני אעשה עוד פעם. וחייך. החיוך 
הזה נותן לאדם כח לעמוד נגד כל הבעיות שבעולם. הוא היה מיוחד מאד30.

הבבא סאלי ע"ה
ובשבוע הזה יש גם הילולא של רבי ישראל אבוחצירא ע"ה, הוא היה אדם מיוחד יד. 

ועושה פלאות ופלאי פלאות בקלות. פעם הייתי אצל ערבי אחד שהיה מטפל באנשים 
שיש להם כאבי גב וכדומה31, וסיפר לי שפעם באו אליו שתי נשים שאין להם ילדים הלכו 
לבבא סאלי, אחת יהודיה ואחת גויה, ונתן להם מים. הראשונה אמרה לא הבנתי מה 
מיוחד במים האלו, )כמו שאמר נעמן: "הלא טוב אמנה ופרפר נהרות דמשק מכל מימי ישראל". מלכים-ב' 
ה' י"ב(, אמרה מה אני אעשה בהם?! שפכה אותם. ואילו השניה לקחה והתעברה באותה 

השנה. חזרה אליו הראשונה ואמרה לו: הרב, נתת מים גם לי וגם לה, והיא התעברה ואני 
לא. למה? אמר לה את שפכת את המים, נכון? אז מה את באה אלי בטענות? נתתי לך 
מים שכיוונתי עליהם ואת שפכת אותם. לכן כל מי שיכול, ידליק נר הלילה לכבוד רבי 

יצחק כדורי, ועוד נר בד' שבט )ליל חמישי( לכבוד רבי ישראל אבוחצירא. 

ספר השיעור – עלוני בית נאמן תשע"ו
ויש עוד דבר, יש לנו ספר שיעורים שאמרתי לפני ארבע שנים תשע"ו. והוציא אותו טו. 

הרה"ג ר' חננאל הכהן שליט"א ראש ישיבת חכמת רחמים בברכיה. וקראו לו "השיעור"32. 
הספר הזה נמצא כאן מחוץ לבית הכנסת, ומי שרוצה לקנות שיקנה, זה באותיות יותר 
גדולות מהאותיות הקטנטנות של עלון "בית נאמן"33. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.             
29.  היה לי חבר שהרב כדורי הביא לו קמיע לאישה שמפילה וכתוב בו את השם: ָחְבָמַו"ְז. ושאל אותי 
תגיד לי מה זה? צריך לחפש בתנ"ך. אמרתי לרבי נסים מזגני שיהיה בריא, תחפש לי במחשב פסוק שראשי 
תיבות שלו חבמו"ז, ומצא את הפסוק: "חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרעותיה" )משלי ל"א י"ז(, והניקוד של 
השם בקמיע בדיוק כמו הפסוק: ח' קמץ, ב' שווא, מ' חולם, ו' פתח, וז' שווא. ומה הקשר? "חגרה בעוז 
מותניה" - שלא תפיל את הוולד שבבטנה, ועוד ותאמץ זרועותיה )שהזרע שבמעיה יהיה בריא ואמיץ(. זה שם 

מיוחד בשביל הדבר הזה.
30.  ופעם הלכתי אליו, וראיתי אנשים בחוץ שרצו לשבור את הדלת שעשויה מברזל כדי להיכנס אליו, 

כל כך מאמינים בקמיעות שלו. והוא נתן לאשתי קמיע ועזר לה כמה שנים טובות.
31.  והיה מטפל בצורה מיוחדת, קראו לו אבו יוסף )רחוב המכס 63 בחיפה, היום הוא הלך, והבנות שלו החליפו אותו, 
אבל הן לא מגיעות לקרסוליו, ואני לא יודע אם הם עדיין ממשיכות היום או לא. הוא היה מספר בדיחות ואומר: "באו אלי כל הרבנים, 

ושלחתי אותם לגן עדן", הוא מתכוין שהיה מטפל ברבנים ואח"כ הלכו לעולמם... הגיע זמנם, מה לעשות(. והטיפול שלו היה 

עוזר, סיפר לי מישהו שהיה צריך לעבור ניתוח בגב שעולה 7,000 דולר ואולי יותר. הלך אליו עשה לו 
שלושה טיפולי מאסז' במשחה מיוחדת שהוא המציא אותה על פי הרמב"ם, הלך שלש פעמים, כל פעם 
שילם שלושים ₪, ובסך הכל תשעים ₪, ויצא בריא לגמרי! מישהו שאל אותו: מאיפה הבאת את המשחה 

הזאת? ענה לו: וכי זה שלי, זה שלכם! מחכים מוסא בר מימון... 
32.  היום יש שיטה שקוראים לספר במילה אחת ולא צריך עשר מילים, פעם היו כאלה שמאריכים בשם 
ואפילו היו כותבים 20 מילים בשביל ספר אחד, היום אמרו בשביל מה, עושים מלה אחת, "השיעור", 

"ואהבת", "במצוותיך"...
33.  ואנשים חושבים שאנחנו עושים מזה ביזנס. בא אלי תלמיד חכם אחד ואמר לי: "כולם אוהבים את הרב, 
כולם אוהבים את הרב, כולם אוהבים את הרב, כולם אוהבים את הרב". אמרתי לו: מה את רוצה עכשיו? אני 
לא רוצה שיאהבו אותי, רק תעזוב אותי! והוא חוזר ואומר: אבל כולם אוהבים את הרב, וראיה שהעלון הזה 
נפוץ בכל הארץ, אולי גם בחוץ לארץ. אמר לי אבל צריך לשלם להם. הוא חושב שאני עושה מזה ביזנס, 

אדרבא, להפך, אני לא עושה כלום 
מזה, חוץ מהגהה שאני 
לא  אני  אבל  עושה. 
שואל אם הם מרוויחים 
מזה כסף או מפסידים, 
ואם הם לא מרוויחים 
שיפסיקו עם זה. אני 
שונא רעש. אדם צריך 
להיות צנוע, הגמרא 
)דף י"ד ע"א(  בסנהדרין 
הוי  "לעולם  אומרת 
קבל וקיים" רש"י אומר 
קבל בחושך, חושך זה 
"קבלא", תהיה בחושך 
כי  ותחיה.  ותתקיים 
הרעש לא שווה כלום, 
רש"י כותב בפרשת כי 
אין  תשא )שמות ל"ד ג'( 
יפה מן הצניעות,  לך 
כל דבר שתעשה אותו 
בצניעות, יש בו ברכה.









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

ְוֶזה ַעל ִּפי ָהֲאִר"י )שער הכוונות ענין הציצית 
דרוש ה'-ו'( ֶׁשָאַמר: "ָצִריְך ְלַכּסֹות ְּתִפִּלין 

ֶׁשל רֹאׁש". ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּמָרן ַהֻּׁשְלָחן 
ָערּוְך )סי' כ"ז סי"א( ָּכַתב "טֹוב ִלְהיֹוָתם 
ְּגלּוִיים", ֲאָבל ֵּכיָון ֶׁשָּמָרן ָאַמר "טֹוב" 
ְוָהֲאִר"י ָאַמר "ָצִריְך", ָלֵכן ְמַכִּסים ֶאת 
ָאַמר ֶׁשהּוא  ַזַצ"ל  ַאָּבא  ְוָכְך  ַהְּתִפִּלין. 
ְוָכְך  ַזַצ"ל,  ֲחִויָתה  ַרִּבי  ָלַמד ֵאֶצל ַרּבֹו 
ַאָּבא ִלֵּמד ֶאת ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשּלֹו. )גליון 

22 אות ט"ו. ראה שם עוד(.
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)חובה לציין שם וכתובת(

יסלקהו אך 
בראש השנה 

יראהו
 תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי
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 )חובה לציין שם וכתובת(
 נא לשלוח התשובות עד יום שני בערב

פתרונות מגליון קודם: 
 פתרון החידה:

גם אחר מיתתו המשיך ברשעותו. פרעה 
שנצטרע, ונחשב כמת, והמשיך ברשעתו. 

הזוכה: ר' יוסף שרעבי - רכסים
 פתרון מי בתמונה:

הגאון הגדול רבי משה פיינשטיין זצ"ל 
מחבר שו"ת אגרות משה, ומגדולי 

 הפוסקים.
הזוכה: משה אשבי - ירושלים

ָהַרב  ָמָרן  ִעם  ַׁשֲחִרית  ִהְתַּפַּלְלִּתי  ַּפַעם  א. 

עֹוַבְדָיה ַזַצ"ל )ְּבחֶֹדׁש ֶחְׁשָון ְׁשַנת תשנ"ד(, ְוהּוא 

ָהָיה ַחָּזן, ְוזֹו ָהְיָתה ְתִפָּלה ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָתֵאר 

אֹוָתּה. ָהַרב ַעָּמאר שליט"א ָהָיה ִאִּתי, ְוָאַמר ִלי 

ֶׁשַהְּתִפָּלה ָהְיָתה ָּכל ָּכְך ְמתּוָקה ֶׁשִּכְמַעט ְוֹלא 

ָהָיה ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל ְוִהְפִסיק ְוָׁשַתק ָּבֶאְמַצע, 

"ְּכנַֹעם ִׂשיַח סֹוד ַׂשְרֵפי קֶֹדׁש", ַרק ַהְּׁשֵאָלה 

ִאם יֹוֵתר ָמתֹוק ַׂשְרֵפי קֶֹדׁש ֶׁשאֹוְמִרים ָקדֹוׁש 

ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש אֹו ַהְּתִפָּלה ֶׁשל ָהַרב עֹוַבְדָיה... 

)ַּפַעם ַאַחת ָזִכיִתי ִלְהיֹות ִּבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ָׁשם( 

ַכָּמה  ָקָרא  ָהַרב  ַהְּתִפָּלה ָׁשם  ַאֲחֵרי 
ֲהָלכֹות ֵמָהַרְמָּב"ם )ְוֹלא ָקָרא חֹק ְלִיְׂשָרֵאל. ֲאָבל 
הּוא ָהָיה קֹוֵרא חֹק ְלִיְׂשָרֵאל, ְואּוַלי יֹוֵתר ְמֻאָחר. ַעֵּין 

ִסיָמן מ"ז(. הּוא  ֵטֵבת תשנ"ו  ְּבחֹוֶבֶרת אֹור ּתֹוָרה 

ָקָרא ְבִהְלכֹות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה פרק א' הלכה 
ְיַׁשֵּלׁש ָאָדם ְׁשנֹוָתיו, ְׁשִליׁש  י"א(: "ְלעֹוָלם 
ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, ּוְׁשִליׁש ַּבּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, 
ּוְׁשִליׁש ָיִבין ְוַיְׂשִּכיל ַאֲחִרית ָּדָבר ֵמֵראִׁשיתֹו 
ְוכּו' ְוִעְנָין ֶזה ִנְקָרא ַתְלמּוד". ְוָהַרב ָאַמר ָׁשִליׁש 
]ְּבָקָמץ ַּתַחת ַהִּׁשי"ן ְוֹלא ִּבְׁשָו"א[. ַּפַעם ָחָכם 

ֶאָחד ָׁשַאל אֹוִתי: ָלָּמה ְבִסּדּור ַהְּתִפָּלה ָכתּוב 
"ְלָׁשִליׁש ּוְלָרִביַע ֹלא ָׁשַמְענּו", ֲהֵרי ָצִריְך לֹוַמר 
ְׁשִליׁש ִּבְׁשָו"א, ְוֻכָּלם אֹוְמִרים ָּכְך ַהּיֹום. ָאַמְרִּתי 
לֹו: ִאם ַהִּמָּלה ַהּזֹאת ָהְיָתה מֹוִפיָעה ַבַּתַנ"ְך 
ְוָהיּו ְלָך הֹוָכחֹות ֶׁשֶּזה ַהִּנּקּוד ָהִעָּקִרי, ֵאין ָהִכי 
ַנִּמי ]ֶׁשָאֵכן ָהָיה ָמקֹום ְלַהִּגיַּה ּוְלַתֵּקן[, ֲאָבל 
ִהיא ֹלא מֹוִפיָעה ַבַּתַנ"ְך, ַוֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶׁשָהַרב 
עֹוַבְדָיה אֹוֵמר ָׁשִליׁש, ַוֲהֵרי הּוא ָלַמד ָׁשִנים 
ִּביִׁשיַבת ּפֹוָרת יֹוֵסף ְוִאם ָהיּו ַרּבֹוָתיו אֹוְמִרים 
ְׁשִליׁש, ַּגם הּוא ָהָיה אֹוֵמר ָּכָכה. ָלֵכן ַּכִּנְרֶאה 
ַנֲעֶׂשה  ְוִאם  ּוְלָרִביַע.  ְלָׁשִליׁש  ְמֻקָּבל לֹוַמר 

ַהָּגהֹות ְּבָכל ַהִּסּדּוִרים ָּכאן ְוָׁשם ֵאין ַלָּדָבר 

סֹוף. )גליון 145 אות י"ט והערה 29(.

ב. אֹוְמִרים ְּבֵׁשם ַרּבֹו ֶׁשל ַאָּבא ַזַצ"ל )ָמָרן ַרִּבי 

ָׁשִנים  ַּכָּמה  ֶׁשָהָיה חֹוֶלה ֶמֶׁשְך  ַזַצ"ל(  ֲחִויָתה 

ְולֹוֵקַח ַּכּדּוִרים, ְוהּוא ָאַמר ֶׁשִּלְפָעִמים ַהַּכּדּור 

ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ָּכל ִמיֵני ֳחָמִרים ֶׁשל ִמיֵנָרִלים ְוַכּדֹוֶמה, 

הּוא ִגְלּגּול ֶׁשל ָאָדם ֶׁשָּצִריְך ִּתּקּון, ּוְכֶׁשַהַּצִּדיק 

ּבֹוֵלַע אֹותֹו ְבַכָּוָנה ִלְהיֹות ָּבִריא, ָאז ַהְּנָׁשָמה 

ִמְתַעָּלה ְועֹוָלה ְלַמְעָלה. )גליון 55 הערה 17(.

ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא יֹום ְּפִטיַרת מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַהָּגאֹון ַרִּבי ַרֲחִמים 
ַחי ֲחִויָתה ַהּכֵֹהן זצ"ל ֶׁשָהָיה ָהַרב ֶׁשל ַאָּבא. הּוא ֶהֱעִמיד 
ְׁשֵני  ָהיּו לֹו  ְוָהָיה אֹוֵהב אֹוָתם ְמֹאד.  ַתְלִמיִדים,  ַהְרֵּבה 
ָבִנים ְוִנְפְטרּו )בעוה"ר( ְוִנְׁשֲארּו לֹו ָבנֹות, ֲאָבל ֵיׁש לֹו ְנָכִדים 
ְוִניִנים ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְּגדֹוִלים. ַּבָּׁשבּוַע ַהָּבא עֹוִׂשים ֶאת 
ַהִהּלּוָלא ֶׁשּלֹו ְבמֹוַׁשב ְּבֶרְכָיה, ּוְמַסְּפִרים ִנְפָלאֹות ַעל ָּכל ִמי 
ֶׁשּתֹוֵרם ַלְיִׁשיָבה ַעל ְׁשמֹו "ָחְכַמת ַרֲחִמים", ְּביֹום ַהִהּלּוָלא. 
ָיכֹול  ּוִמי ֶׁשֵאינֹו  ִהֵּנה ַמה ּטֹוב,  ָלֶלֶכת ְלָׁשם  ִמי ֶׁשָּיכֹול 
ָלֶלֶכת ַיְדִליק ֵנר ְּבֵביתֹו, ְויֹאַמר "ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו 

ַהָּגאֹון ַרִּבי ַרֲחִמים ַחי ֲחִויָתה ַהּכֵֹהן", ְיַבֵּקׁש ַמה ֶּׁשִּיְרֶצה, ְוִיְתרֹם ַלְיִׁשיָבה 
ַהּזֹאת. ְוִכי ַאָּתה עֹוֶׂשה לֹו "ּתֹוָדה ַרָּבה" ִעם ַהֵּנרֹות?! ְוִכי ָהַרב ָצִריְך 
ֶאת ַהֵּנר ֶׁשְּלָך?! ַּפַעם ָרִאיִתי ִבְבֵאר ֶׁשַבע ֶׁשָעׂשּו ַאְזָּכָרה ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת 
מֹוֵרנּו ְוַרֵּבנּו ַרִּבי סּוסּו כֵֹהן, ְוֻכָּלם ִהְתַנְּדבּו ַהֵּנר ָהִראׁשֹון ְוַהֵּנר ֵׁשִני ְוכּו'. 
ָאַמְרִּתי ָלֶהם: "ָהַרב ֹלא ָחֵפץ ַּבֵּנרֹות ֵאֶּלה, הּוא רֹוֶצה ֶׁשִּתְלְמדּו תֹוָרה".

ָהַרב ַרִּבי ֲחִויָתה ַזַצ"ל ָהָיה ָנבֹון ּוִפֵּקַח ָעצּום, ְויֹוֵדַע ִלְמׁשְֹך ַּתְלִמיִדים 
ְוהֹוֵלְך  ָהָיה חֹוֶלה  ְּבֵעֶרְך( הּוא  ַאְרָּבִעים  )ְּבִגיל  ַּפַעם  ִּבְלַבד.  ִפיו  ְּבִאְמֵרי 
ּוִמַּדְרֵּדר ַעד ֶׁשֹּלא ָיכֹול ָלזּוז ִּבְכָלל ָאז ָלְקחּו אֹותֹו ָלֲעָיָרה "ַחָּמאם-ֲאַלף" 
ִּבְדרֹום ּתּוִניְסָיה )ִנְדֶמה ִלי(, ִּכי ָהיּו ָׁשם ַמְעָינֹות ַחִּמים ְּכמֹו ַחֵּמי ְטֶבְרָיה.

ְוַרִּבי  ַרִּבי ָכמֹוס )אֹו ִמיָמס( ָמאמֹו, יֹום ֶאָחד הּוא  ָהָיה ַרב ֶאָחד, ְׁשמֹו 
ִנְכְנסּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָּבא ָאָדם ֶאָחד ֶׁשָהָיה ֹלא נֹוְרָמִלי  ֲחִויָתה ַזַצ"ל 
ְקָצת, ְוָאַמר "ְׁשֵניֶהם ִנְתלּו ַעל ָהֵעץ" )הּוא ָלַקח ֶאת ֶזה ִמִּפּיּוט "ִמי ָכמֹוָך" 
ָעָליו, ָׁשַאל אֹוָתם  ְוָכֲעסּו  ֻּכָּלם  ָעָליו  ּוִמָּיד ָקמּו  ָזכֹור(,  ְּבַׁשַּבת  ֶׁשאֹוְמִרים 

ָהַרב: "ַמה ֵּיׁש ָלֶכם? ַמה הּוא ָעָׂשה?" ָאְמרּו לֹו: "ָהִאיש ַהֶּזה ָאַמר ַעל 
ָהַרב ְוַעל ַרִּבי ָכמֹוס ֶׁשְּׁשֵניֶהם ִנְתלּו ַעל ָהֵעץ", ָאַמר ָלֶהם: "ַאֶּתם ֹלא 
ֲהַבְנֶּתם ֶאת ַהַּכָּוָנה ֶׁשּלֹו, 'ְׁשֵניֶהם ִנְתלּו ַעל ָהֵעץ', ֵעץ ֶזה ַהּתֹוָרה, ִּכי 
"ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה" )משלי ג' י"ח(, ַוֲאַנְחנּו ְתלּוִיים ַּבּתֹוָרה..." 
ָאז אֹותֹו ָאָדם ִהְסַּתֵּכל ַעל ַהִּצּבּור ְוָאַמר: "ַאֶּתם רֹוִאים ֶׁשֲאִני צֹוֵדק?" 
ְוָכָכה ִהְרִּגיַע אֹותֹו. )ַרִּבי ָכמֹוס ָמאמֹו ָהָיה ֶאָחד ְמֻיָחד ְּבֶג'ְרָּבא, ֶׁשָהָיה בֹוֵדק ֶאת 
ָּכל ַּתְלמּוֵדי ַהּתֹוָרה ּובֹוֵחן אֹוָתם ִּבְגָמָרא, ְּבַמַהְרָׁש"א ּוְבִמְׁשְמרֹות ְּכֻהָּנה, ְוֵיׁש לֹו ִעּיּון 

ַזְך ְמאֹד )וראה בספר מגדולי ישראל חלק ג' עמוד שס"ב((.

 ַּפַעם ַאַחת ָּבא ָלַרב ִמיֶׁשהּו ֶׁשָהָיה עֹוֵבד ַּבּסֹוְכנּות )ְוַכִּנְרֶאה ִהִּגיַע ֵמֶאֶרץ 
ּוִמְצוֹות, ָאז הּוא  ָהָיה ָכל ָּכְך ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה  ְלֶג'ְרָּבא(, ְוהּוא ֹלא  ְלִיְׂשָרֵאל 

ְוֵהִביָאה לֹו  ָהַרב  ַהַּבת ֶׁשל  ּוָבָאה  ַמִים",  ָלַרב: "ֲאִני רֹוֶצה כֹוס  ָאַמר 

ִמָּיד  ְוִהְתִחיל ִלְׁשּתֹות,  ַרָּבה"  ַמִים, ָאַמר ָלּה "ּתֹוָדה  ּכֹוס 
ָׁשַאל אֹותֹו ָהַרב: "ָלָּמה ָאַמְרָּת ָּלּה ּתֹוָדה ַרָּבה?" ָאַמר לֹו: 
"ִהיא ָטְרָחה ְוֵהִביָאה ִלי ַמִים", ָאז ָאַמר לֹו ָהַרב: "ִאם ְלִמי 
ֶׁשָּטְרָחה ְוֵהִביָאה ְלָך ֶאת ַהַּמִים ַאָּתה אֹוֵמר ָלּה ּתֹוָדה ַרָּבה, 
ְלִמי ֶׁשָּבָרא ְלָך ֶאת ַהַּמִים ֹלא ַמִּגיַע לֹו תֹוָדה ַרָּבה?!" ָאַמר 
לֹו: "ֶּבֱאֶמת ְסִליָחה ֹלא ָיַדְעִּתי", ּוֵבַרְך ֶׁשַהּכֹל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו. 
ְּבַתִּקיפּות  ָהָיה ׁשֹוֵאל אֹותֹו  ְוִאם  ְבַנַחת,  ִדֵּבר ִאּתֹו  ָּכָכה 
ָלֵכן  ֵבַרְכָּת?" ָהָיה אֹוֵמר לֹו: "ֲאִני ֹלא ְמָבֵרְך",  "ָלָּמה ֹלא 
ָאַמר לֹו ַבֲעִדינּות, ֲהֵרי ַאָּתה אֹוֵמר ּתֹוָדה ַלַּיְלָּדה ֶׁשֵהִביָאה 
ְלָך ֶאת ַהּכֹוס, ָאז ְלִמי ֶׁשֵהִביא ְלָך ֶאת ַהַּמִים ְלַהְרוֹות ִצְמאֹוְנָך ַאָּתה 

ֹלא יֹוֵדַע ְלהֹודֹות?!
ְּבָאב  ִּתְׁשָעה  ּוְבֵליל  ְּבֶרְכָיה,  ְּכֶׁשהּוא ָּבא ְלמֹוָׁשב  ַאֵחר  ִמְקֶרה  ְוָהָיה   
ָהִראׁשֹון ָׁשם ָּבא ִמיֶׁשהּו ִעם ַנֲעַלִים ְוָהַרב ֹלא ָאַמר לֹו ְכלּום, ַרק ַאֲחֵרי 
ַהְּתִפָּלה ָאַמר לֹו: "ְּכמֹו ֶׁשָעִׂשינּו ִתְׁשָעה ְבָאב ְּבחּוץ ָלָאֶרץ, ָאז ַּגם ָּכאן 
ָּבָאֶרץ ֵיׁש ִּתְׁשָעה ְבָאב, ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָיָצאנּו ְלֵחרּות? ֲעַדִין 
ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ַּבָּגלּות ּוְכפּוִפים, ַּפַעם ַלֲאֶמִריָקה ּוַפַעם ִלְפלֹוִני ַאְלמֹוִני", 
ָאַמר לֹו: "ְּבֵסֶדר, ֲהֵרי ֲאִני ָצם ְּבִתְׁשָעה ְבָאב", ָאַמר לֹו ָהַרב: "ִאם ֵּכן 
ָמה ַהַּנֲעַלִים ָהֵאֶּלה? ְוִכי ַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ֶׁשְּבחּוץ ָלָאֶרץ ָנַעְלנּו ְּבִתְׁשָעה 
ְבָאב ַנֲעַלִים ֶׁשל ַּבד?" ָאַמר לֹו: "ַרִּבי, ֲאִני ָעִני ְוֵאין ִלי ֶאְפָׁשרּות ִלְקנֹות 
ַנֲעַלִים, ֵאֶּלה ַהַּנֲעַלִים ֶׁשִּלי ֶׁשל ָּכל ַהָּׁשָנה", ָאַמר לֹו ָהַרב: "ִאם ָּכָכה 
ֲאִני ְמָבֵרְך אֹוְתָך ֶׁשִּתְהֶיה ָעִׁשיר", ְוַאַחר ָּכְך ָהִאיׁש ַהֶּזה ֶּבֱאֶמת ִהְתַעֵּׁשר 
עֶֹׁשר ָּגדֹול ַוִּיְפרֹץ ָהִאיׁש ְמאֹד ְמאֹד. ְוָאַמר ֶׁשַהּכֹל ָּבא לֹו ֵמַהְּבָרָכה ֶׁשל 

ָהַרב ְּבֵליל ִּתְׁשָעה ְבָאב.
הּוא ָהָיה ַרב מֹוַׁשב ְּבֶרְכָיה. ּוַפַעם ָּבאּו ִלְבחֹן אֹותֹו ִמִּמְׂשַרד ַהָּדתֹות, ִּכי 
ָחְׁשבּו ֶׁשאּוַלי הּוא ֹלא יֹוֵדַע ִלְלמֹד ְוֵאיְך ִיְהֶיה ַרב מֹוָׁשב...?! ֲאָבל ֵהם 
ׁשֹוֲאִלים אֹותֹו ְׁשֵאָלה ְוהּוא עֹוֶנה ָלֶהם: ּוַמה ַּתִּגידּו ְבָדָבר ְּפלֹוִני?! ֵהם 
ֹלא יֹוְדִעים ֶאת ַהְּתׁשּוָבה, ְוהּוא אֹוֵמר ָלֶהם ֶׁשֶּזה ָכתּוב ָּכאן ְוָכאן. ָאְמרּו 
לֹו: ְמִחיָלה, ָחַׁשְבנּו ִלְבחֹן ְוֹלא ְלִהָּבֵחן... ֶהָחָכם ַהֶּזה ָהָיה ְמֻיָחד ְּבִמינֹו. 
ְוָלֵכן ְּכַדאי ָלֶלֶכת ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבִהּלּוָלא ַהְּׁשָנִתית ָׁשם ְּבמֹוַׁשב ְּבֶרְכָיה ְּביֹום 
ְׁשִליִׁשי ָּבֶעֶרב ֵליל י' ְׁשָבט, ּוִמי ֶׁשָּיכֹול ֶׁשֵּיֵלְך ְלָׁשם. ַהּיֹום ַהֶּזה ְמבָֹרְך, ִּכי 
ֶזה ַגם יֹום ַהִהּלּוָלא ֶׁשל ָהַרַׁש"ׁש ַרִּבי ָׁשלֹום ַׁשְרַעִּבי, ְוַגם ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר 
ַרִּבי יֹוֵסף ִיְצָחק ְׁשֵניאֹוְרסֹון ִמְּליּוַּבאִויְטׁש. )ספר "השיעור" עמוד רצ"ז - גליון 
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 יֹום ַהִהּלּוָלא ֶׁשל ָמָרן ַהָּגאֹון ַרֵּבנּו ַרֲחִמים ַחי ֲחִויָתה ַהּכֵֹהן ַזַצ"ל 






