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“ולא יראה לך חמץ בכל גבולך”
שבוע טוב ומבורך. יישר כח  )לר’ כפיר פרטוש ואחיו יהונתן הי”ו( אתם פייטנים אין א. 

כמותכם. לצערנו צריכים לספר על גזירה חדשה מבית המשפט העליון בנשיאות הגברת 
אסתר חיות. חיות זאת משפחה של רבנים גדולים1, וגם בפרשה בשבוע שעבר קראנו: 
“כי חיות הנה” )שמות א’, י”ט(, שם הפסוק דיבר על המיילדות העבריות. אבל לא כל 
החיות אותו דבר, יש חיות טובות ויש חיות לא כל כך... היא החליטה עם ה”צדיקים” 
שלה להתיר להביא חמץ בפסח בבתי חולים. מה שבמשך שבעים שנה לא היה דבר כזה. 
חילונים גמורים אמרו “אנחנו רוצים מדינה יהודית, לא מדינת כל אזרחיה”. מדינת כל 
א )מכא ראשי תיבות מדינת כל אזרחיה...( בשביל מה נוסדה המדינה  אזרחיה זו מדינת ֶמּכָ
הזאת? אף אחד לא יכול לדעת. בשביל מה אנו שופכים דמנו - שלנו ושל כל אחד מעם 
ישראל - על ידי המחבלים? בשביל מה? אפשר לחיות בכל העולם כולו, “העולם גדול 
ורחב” )לשון הרמב”ם במאמר קידוש ה’(. הם לא חושבים שבאנו כאן לייסד משהו יהודי? 
ואיך אפשר לומר שזה יהודי כשאתה מתיר על פי החוק חמץ כמה שאתה רוצה?! די 
לנו מהחכמה הגדולה של אותה שופטת )אילה פרוקציה( שאמרה שאפשר על פי החוק 
למכור חמץ בחנות, ובלבד שלא יהיו שם עשרה אנשים. הסתמכה על דברי הגמרא 
בסנהדרין )דף ע”ד ע”ב( אין פרהסיה פחותה מעשרה בני אדם. ואמרה פרהסיה של 
החוק זה כמו פרהסיה של הגמרא... אבל יש דבר שנקרא כוונת המחוקק, ומה התכוון 
המחוקק? הוא לא רוצה שמדינת ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה - מדינה של גויים. 
וכי מה אכפת לנו בפני עשרה או בפני שבעה?! אסור למכור בחנות חמץ! מי שרוצה 
לקנות חמץ יכול לקנות כמה פיתות לפני פסח וישים אותם במקפיא, עד שיקפא הוא 
והם... או שיקנה אותם מיפו אצל הערבים. אבל הגענו למצב הזה ושתקנו. אבל כשאדם 

דתי הולך לבית חולים יהודי ורואה חמץ מולו זה הדבר הכי גרוע בעולם. 

אנחנו יודעים מה היה עם עמנו גם לפני 3000 שנה
ושלא תאמרו שהחילונים היו ככה כל הזמן. לא נכון. כשבאו לשאול את בן גוריון ב. 

למה אתם דורשים רק את ארץ ישראל? בשביל מה? יש כמה מדינות בעולם. ניתן לכם 
את אוגנדה, ניתן לכם כל מיני מקומות. אז הוא סיפר להם סיפור, הייתה ספינה אחת 
)קראו לה ַמייְפלֹאֵואר( שבה באו המתיישבים הראשונים של אמריקה מלונדון. נסעו בה 
כמאתיים איש לפני מאתים וארבעים שנה כשאמריקה קיבלה את העצמאות שלה, הם 
לא ידעו איפה להגיע, לא יודעים מי היו האנשים שהיו איתם, כמה בדיוק היו אנשים, 
מה אכלו בנסיעה הזאת, לא יודעים כלום. אבל אנחנו עם ישראל יודעים מה שהיה לפני 
שלושת אלפים שנה ומעלה. היינו במצרים, יצאנו שש מאות אלף איש, ואכלנו מצות, 
ואחר כך אכלנו ָמן, כל זה כתוב בתורה שלנו. ומאז ועד היום לא הועם אורה ולא כהה 
זיווה. מה אתם מדברים על מדינות אחרות? ככה טען בן גוריון, והדברים שלו התקבלו. 

ההוא סבא
יותר מאוחר גולדה מאיר אמרה “אני רוצה שהנכדים שלי בקיבוץ יעשו ‘ליל סדר’ ג. 

כמו שעשה סבא שלי ברוסיה”. מה היה סבא שלה? היה מהקנטוניסטים2, ואחרי שגמר 
את התקופה הזאת חזר לביתו, וכל ימי חייו )ככה קראתי( היה שוכב על הרצפה לכפר 
עוונות שהיה עשרים וחמש שנה אצל מלכות רוסיה. אמרה: מסירות נפש כזאת אני 
רוצה לראות אצל הנכדים שלי בקיבוץ. ככה אמרה. והיה עוד אחד, יצחק נבון, הוא 

1.  היה פעם חכם גדול לפני מאתים שנה כתב ספר ‘זרע יצחק’, שמו רבי יצחק חיות, מופיע במשניות של וילנא.
2.  קנטוניסטים פירושה יהודים שלקחו אותם בכח לעבודת הצבא ברוסיה עשרים וחמש שנה - מגיל שמונה 
עד גיל שלושים ושלוש, ואחר כך הממשלה נותנת להם כל צרכם. ושם היו מוכרחים לחלל שבת, לאכול חזיר, 
לחלל כיפור, השכיחו מהם את כל הדת שלהם. היו בודדים שהיו זוכרים משהו מילדותם, ואחרי שנגמרה התקופה 

הארורה הזאת חזרו לבתיהם והתחילו לשמור מצוות, והסבא של גולדה מאיר היה אחד מהם.

היה חילוני3, אבל כאשר באו שחקנים של ארץ ישראל לשחק כדורגל בחוץ לארץ, 
והוא שמע או ראה שאכלו חמץ, מיד פקד עליהם בשם הנשיאות שלו, תחזרו מיד. 
מי שאוכל חמץ בפסח בחוץ לארץ לפני הגוים הוא איבד את הלאומיות שלו. תבואו. 

הכריח אותם לבוא. 

השעורה נוקת’ה
ַרׁש’, יש לו סיפור נקרא ‘השעורה’ )ראיתי הסיפור ד.  היה עוד משכיל אחד בשם ‘אשר ּבֵ

שלו בחוץ לארץ, נדמה לי בספר של יום טוב לוינסקי שמדבר על פסח(. הוא מספר שהוא בליל 
פסח מצא בתבשיל שלו שעורה אחת. אמר אם אני אגלה את הדבר הזה אני אאסור 
ת שמחת יום טוב.  ּבַ ׁשְ את כל התבשילים, וישברו את כל הצלחות וישברו את הכל. ּתֻ
אז מה עשה? לקח את השעורה ונגס אותה בשיניו... עד שהפך אותה לרסיסים. ובכל 
זאת לבו היה נוקפו איך הוא עשה דבר כזה והעלים מההורים שלו ומהמשפחה שלו?! 
עד שאחרי כמה חדשים נפלה שריפה בבית, אמר ברוך ה’ השעורה הלכה, והכל הלך, 
והחטא שלו הלך. היו מרגישים קצת. לפני מאה - מאה חמישים שנה החילונים היו 
עוד מכבדים, עוד מתביישים, לא עושים כדבר הזה. היום לבוא בפומבי להכניס חמץ 

בפסח? וזה לא גוי, זה יהודי. מה יש לכם?! מה קרה לכם?! 

“אשה מבנות חת”
אתם משתגעים מזה שהתורה חוזרת לאכסניה שלה. אנשים רואים את התורה ה. 

ורואים אותה כדבר נפלא, דבר יקר. ולא רק בעינינו, אלא בעיני כל העולם כולו. פעם 
קראתי מאמר שכתב אדם ברוך )זה שם ספרותי(, שהוא למד בבית ספר חילוני, ובכיתה 
ד’ המורה אמרה להם הסיפור הזה של סיסרא )שופטים ד’( הוא לא נכון, כי במציאות לא 
יתכן כדבר הזה שהיה שם הר וכו’ וכו’. אחר כך גדל, ובאו חוקרים מאנגליה והסבירו 
להם כאן המקום של סיסרא, כאן המקום של ברק וכו’. כל מה שכתוב בתנ”ך מדוייק 
ָלְך המורה שלי, את לא מורה, את חמורה... חסר לך חי”ת. למה את  מאד. אמר אוי 
מבזה את התנ”ך בפני ילדים קטנים בכיתה ד’?! את לא מבינה? תגידי אני לא מבינה. 
אחר כך יבואו אחרים ויסבירו. גוים יסבירו יותר טוב ממך. אבל ככה העולם שלנו. 
מרגישים שעוד מעט תישמט הקרקע מתחת רגליהם, כבר אף אחד לא יאמר ‘בית 
המשפט העליון’ רחמנא ליצלן. רק נכנסים שם, ובא השמש ולוקח את “המטה אשר 
בידו” )ש”א י”ד כ”ז(, ודופק על השולחן - ‘בית המשפט’, בית המשפט הזה גם יעבור. 
כמו שעברו המשפטים של רומא, כמו שעברו המשפטים של ערים אחרות, משפטים 
של “כוש ומצרים ופוט וכנען” )בראשית י’ ו’( כולם עברו, וגם אלה יעברו. יום אחד יגידו 
איפה הם? הלכו. נגמר. “חי אני נאום ה’ אלקים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה 

שפוכה אמלוך עליכם” )יחזקאל כ’ ל”ג(. 

אם אין עבר אין עתיד
לא תברחו מהקב”ה. תעשו כל המאמצים שבעולם, לא תברחו ממנו. אנחנו מצפים ו. 

שיגיע הזמן בקרוב, שיבוא המשיח ויטאטא את כל השוטים האלה ששונאים את התורה 
מן העולם. יש אדם חילוני שגדל ככה, “תינוק שנשבה בין האומות” )שבת דף ס”ח ע”א(, 
והוא נשבה בין המשכילים. אבל יש אדם שהוא שונא תורה, מה עשתה לך התורה? בן 
בלייעל! אנשים לא רוצים לאכול מצות? תביא להם אורז. אורז מותר גם לאשכנזים אם 

3.  הוא למד קצת בילדותו בתלמוד תורה של הספרדים 
)כי היה ספרדי(. אבל אחר כך הוא גדל והיה חילוני גמור, 
עד שאמר פעם ‘בקדנציה הזאת לא קבלו הדתיים שום 

דבר, רק אפס מאופס’, שמח לאידם שלא קיבלו כלום.
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יש להם איזו סיבה4. לא חסר מה לאכול. להראות דוקא שנאה?! מה השנאה הזאת?! מה 
פירושה השנאה הזאת? אדם שנמאס לו בעוונות ממצוות התורה שילך לחוץ לארץ5, 
מדינה שאין לה עבר )כי כבר לא אכפת לה( גם הווה אין לה, וגם עתיד אין לה. אין לה שום 

דבר. “כענבים במדבר מצאתי ישראל” )הושע ט’ י’(. 

“כי המלכות שלך היא”
היו יהודים שאכלו חמץ, מה יצא להם? היה פעם מרואן ברגותי )כמדומני( בכלא כאן ז. 

בישראל, ויום אחד ראה את ַהּסֹוֵהר שם שהוא אוכל חמץ. אמר לו: זה פסח, אתם לא 
אוכלים חמץ. אמר לו: זה נס שקרה לפני שלושת אלפים שנה, אנחנו לא חייבים בזה. 
יום אחד השתחרר, כינס את אנשי מועצת הערבים ואמר להם חשבתי שאנחנו לא נוכל 
להילחם נגד יהודים כי הקב”ה איתם. אבל כשראיתי סוהר בפומבי נוגס בחמץ אמרתי 
אלה לא יהודים. אלה לא שווים כלום. הקב”ה ישנא אותם. ככה הוא אמר להם. מה הבושה 
הזאת?! אין לכם בושה לאומית?! אין לכם בושה של עם ישראל שאתם עושים דבר כזה?! 
למה אתם עושים ככה?! אי אפשר לדעת. אבל יום אחד כל אלה שמרדו בתורה, יכפו 
עליהם מן השמים שישמרו את הכל. לא די לנו הקורונה שמכלה בנו ומחריבה אותנו?! 
כתבו שהשבוע הזה ‘מספר הנספים בקורונה בכל העולם קרוב לשני מיליון אדם’ ואף 

אחד לא יודע מה לעשות. עושים חיסון למוטציה אחת, באה מוטציה שניה, מוטציה 
שלישית, מוטציה רביעית. כמה אנחנו יכולים להילחם? במה נילחם? נלחמים 

נ”ו ע”ב( שהוא  )גיטין דף  זה מזכיר את הסיפור של טיטוס  ביתוש קטן. 
דיבר נגד התורה, נגד בית המקדש, ונגד הקב”ה. אמר אם הוא 

גבור יבוא ויעשה אתי מלחמה, אמר לו אני לא אעשה אתך 
מלחמה, מי אתה בכלל? חתיכת הבל. אבל יש לי בריה קטנה 

בעולמי ויתוש שמה6, מררה לו את החיים לטיטוס. ועכשיו 
מלכות רומי  יותר קטנה מיתוש של טיטוס.  הקורונה 
וטיטוס ואדריאנוס ואספסינוס כולם הלכו לאיבוד. אתם 

רוצים להיות ככה? הקב”ה נשבע לנו שלא יחליף את עם 
ישראל באומה אחרת, אז מה הוא עושה? במקום שיביא לנו 

אומה שתכלה בר מינן את זרע ישראל, הביא לנו יתוש - 
קורונה קטנטנה, שאנחנו נלמד שאנחנו לא בעלי הבית 
על העולם. העולם הזה הוא לא שלנו, יום אחד “וישוב 

העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלקים אשר 
נתנה” )קהלת י”ב, ז’(. ירגישו כל בני עולם שכל מה שטרחו 

בימיהם הכל הבל וריק. 

חיים שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמים
היה שופט אחד שלמד בילדותו בישיבת מרכז הרב ואחר כך כשהייתה שואה ח. 

יצא מהדת, שמו חיים כהן. והוא רצה לקחת גרושה )כנראה אשה שניה(, אמרו לו לא, 
גרושה אסורה לכהן. אז הוא פתח חומש וראה ]לפי הבנתו[ שאם הכהן יש לו מום אז הוא 
לא נקרא כהן. אמר זה רעיון נפלא, חתך אצבע אחת מאצבעותיו בשביל שיוכל לקחת 
גרושה... לא יעזור לו כלום, גרושה אסורה לו. והוא נלחם בתורה בשאט נפש, בן גוריון 
אמר, לא נעשה טלוויזיה בשבת, די לנו רדיו, טלוויזיה בשביל מה? בשביל להשתגע? 
לא צריך. והשופט הזה אמר, לא, צריכים לפתוח טלוויזיה בשבת. והלך וחתם בעצם ליל 
השבת שיפתחו. אנחנו כולנו משועבדים לפרעה במצרים ולשלטונות בג”ץ... מה לעשות?! 
אבל יגיע הזמן, כמו שפרעה הלך, גם החוקים האלה שהם נגד המוסר ונגד התורה ונגד 
האמונה יתבטלו מן העולם. הם והמחוקקים גם יחד. לא ישאר מהם פליט ושריד. ידברו 

וידברו וידברו, אבל התורה היא מעליהם ומעל כל האנשים שהולכים אחריהם. 

מי שנלחם בתורה, התורה ונותן התורה )הקב”ה( ילחם בו
יש אנשים חנפנים, אומרים לא, אסור לדבר על בית המשפט. אבל כשבית המשפט ט. 

משגע בני אדם מותר לדבר. וזה שאמר אסור לדבר, יום אחד בית המשפט יעיפו אותו, 
שאדם לא יחשוב שכשהוא מחניף להם הם יאמרו אתה בן אדם ג’נטלמן... מה ג’נטלמן? 
אדם חושך ואפילה. הבל הבלים. היה הרב עובדיה ע”ה יכול לדבר עליהם כמה שירצה7, 

4.  פעם כשבאו כמה עולים חדשים מפרס אצל חב”ד באמריקה, האדמו”ר מליובאוויטש ע”ה אמר: הפרסים האלה 
אוכלים אורז, תביאו להם אורז. אמרו לו חסידיו: אנחנו לא אוכלים. אמר להם: אתם מה שאתם. הפרסים אוכלים 

אורז כדין הגמרא )פסחים דף קי”ד ע”ב(. אל תשתגעו. והשגיח עליהם שיביאו להם אורז.
5.  יש חמישים אלף יהודים באנגליה שלא נודע בכלל אם הם יהודים או לא יהודים. אין להם כלום. גדלו בארץ, 
הם חיו בארץ, ונלחמו בארץ, ואחר כך פשטו מעליהם את הכל. גמרנו. “ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב” 

)שמות ל”ג, ו’(. אומרים יש שם שכונה שיש בה חמישים אלף יהודים שאינם יודעים בין ימינם לשמאלם.

6.  הגמרא שואלת למה נקראת בריה קטנה? “דמעלנא אית לה ומפקנא לית לה”. אינה הולכת לשירותים, היתוש 
הזה אוכל ואוכל ואוכל, ותמיד נשאר קטן כזה.

7.  פעם עשו לו צרות. היה אחד שהיה היועץ המשפטי - אליקים רובינשטיין, אמר לרב: כתוב במסילת ישרים ככה 
וככה, הרב צריך לא לדבר יותר מדאי על יוסי שריד זכותו יגן עלינו... הרב לא ענה לו. אבל ענו לו שם באמריקה: 

אנחנו לא יכולים לדבר בצורה כזאת. אנחנו רק מדברים שמי שנלחם בתורה סופו של 
דבר שהתורה ונותן התורה )הקב”ה( ילחם בו. ואז אין לו מנוס ואין לו מפלט. היו ארבעה 
דורות ממנדלסון עד לשואה, כל אחד ואחד התפאר כמה הוא יכול ללגלג על התורה ועל 
האמונה, בא היטלר ואמר מי שסבא רבה שלו היה יהודי שהתנצר, לא יעזור לו כלום, הוא 
נקרא יהודי. מכניסים אותו לכבשנים. אז מה הרוויחו אלה שהתנצרו, והחניפו לגוים, 
ואכלו אתם, ושתו יינם, ושתו הכל? לא הרוויחו כלום. אתם רוצים בר מינן להביא שואה 
עוד פעם על ישראל? אתם חושבים שהיא לא תבוא? אין שום ביטחון לדבר הזה. ישראל 
בימי משה רבנו ידעו שיש להם במדבר ארבעים שנה, אמר להם: “במספר הימים אשר 
תרתם את הארץ ארבעים יום, יום לשנה יום לשנה תשאו את עוונותיכם ארבעים שנה, 
וידעתם את תנואתי” )במדבר י”ד, ל”ד(. ואחר כך בשנת הארבעים באו בני גד וראובן ואמרו 
“כי תשובון מאחריו ויסף עוד להניחו במדבר”  תן לנו לא לעבור את הירדן, אמר להם 
)שם ל”ב, ט”ו(. כלומר אפילו שאמרתי לכם ארבעים שנה, אבל אם אתם שבים מאחרי ה’ 

ם לכל העם הזה” )שם(.  ַחּתֶ הקב”ה יעניש אתכם. “ְוׁשִ

כל רגע ורגע אנחנו מחכים לגאולה
אנחנו קרובים לגאולה. כל רגע ורגע אנחנו מחכים לגאולה. קורים דברים שאף אחד י. 

מאתנו לא חלם. מישהו פעם חלם שיהיה לנו נשיא באמריקה שכל כך אוהד את 
היהודים? שנכדו יהודי? והוא אוהב את ישראל ואומר ארץ ישראל בשביל 
היהודים, לא בשביל הערבים. אבל אנחנו בטפשות שלנו ובמלחמות שלנו 
נגד ביבי, ונגד זה ונגד זה, נפלנו בפח. טראמפ יצא. הוא עשיר 
ולא אכפת לו מכל מדינת אמריקה כולה, הוא לא התמנה, רק 
בשביל עם ישראל. אבל אנחנו ִאבדנו את זה ונלחמים בכל 
השטויות שלנו. ‘רק לא ביבי’, ‘רק לא חרדים’. הבעיה היא 
לא על ביבי, הבעיה החרדים, כי ביבי נוטה חסד לחרדים. 
איך אמר הנביא? “כי לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך 
עליהם” )שמואל-א’ ח’, ז’(. הקב”ה אומר לשמואל הנביא 
אתה חושב שמואסים בך? הם לא מואסים בך, הם מואסים 
בהקב”ה. ולכן רוצים מלך, שכל פעם ופעם יקום מלך חדש, 
אותו דבר הבעיה שלהם  יהיה חילוני ויהיה מה שיהיה. 
נותן לחרדים לחיות. והם לא רוצים  עם ביבי, כי ביבי 
שיחיו החרדים, אחר כך אומרים לא, אני לא התכוונתי נגד 
החרדים, אני התכוונתי נגד הפנאטים. אני התכוונתי נגד 
זה. רשעים ארורים. נלחמים בתורה. נלחמים בחרדים. 

נלחמים בישיבות. 

כל המעשים הארורים שהם עושים יישכחו
יום אחד הישיבות יעלו עליכם. כמו שאמרו בגמרא בסנהדרין )דף ע”א ע”א( אני יא. 

ראיתי בן סורר ומורה ועמדתי על קברו. כל אלה בימינו שהם בנים סוררים ומורים והם 
נלחמים בתורה יעמדו על קברם. בדור הבא כבר יישכחו כל המעשים הארורים שהם 
עושים. לא ככה עושים. גברת חיות אל תהיי חיה, את בן אדם, אל תעשי כדבר הזה. תני 
לנו לחיות בארץ ישראל. מי שרוצה לאכול חמץ יכינו לו דרכון לפני פסח שיסע לחוץ לארץ 
בחנם על חשבונך... ילך ויאכל ויתפטם מכל החמץ ויחזור אלינו מפוטם כמו שור... למה את 
עושה את הדבר הזה?! למה?! את חושבת שאין תקנה? יש תקנה גם אחרי הגזירות שלך. 
כל יהודי שיוכרח להתאשפז בחג הפסח יכין אתו אוכל מהבית, ויחשוב שהוא מתאשפז 
בגרמניה, לא בארץ ישראל, כאילו מתאשפזים בגרמניה, באנגליה, באמריקה, שם אתה לא 
יכול לומר להם למה אתה מכניס חמץ, הם גוים. וגם אנחנו זו מדינה של גוים, לא מדינה 
של יהודים. כי במדינה של יהודים לא עושים כדבר הזה. יש קצת בושה, קצת דרך ארץ, 
קצת מוסר. אלפיים שנה בגלות, היו יהודים בזמן השואה שהיו מוכרחים לאכול חמץ, 
אין להם אפשרות אחרת. זה מה שיש, הם נמקים ברעב שמונה ימים, איך יחיו?! אז היו 
אוכלים חמץ, ותקנו להם תפילה. ומצאו את התפילה הזאת )ראיתי צילום מכתב יד(: “רבונו 
של עולם גלוי וידוע לפניך שאנחנו מוכרחים לאכול כאן חמץ, אין לנו אפשרות אחרת. 
אבל יהי רצון מלפניך שתמחול לנו ותסלח לנו כי אנחנו אנוסים, ואנוס רחמנא פטריה”. 
)כשהיו מספרים על השואה ביום השואה והגבורה הביאו את זה. ראיתי את זה בחוץ לארץ בעיתון 
הצופה, ויש שם צילום כתב יד של היהודים המסכנים האלה(. ויש כאלה שבכל זאת מסרו את 
עצמם, אכלו סוכר, אכלו פירות, אכלו הכל, ובלבד שלא להיגעל במאכל חמץ. להכניס 
להם חמץ?! יבוא שם איזה בחור יהודי, ויאמר עד עכשיו לא אכלתי, ופתאום החוק 
מתיר? זה הכל. אנחנו מדינת חוק. מדינת שחוק. מדינת חורבן. מדינה של אפס. מדינה 
של חושך. מדינה של אפלה. אם לא נלמד לקח, מי יודע איזו קורונה חדשה מחכה לנו? 

‘אוי ואבוי לאליקים רובינשטיין אם יעמיד למשפט את הרב עובדיה, אנחנו כולנו אחריו, “בושו והיכלמו מדרכיכם 
בית ישראל” )יחזקאל ל”ו ל”ב(’. ככה אמר בזמנו הרב יעקב קצין ע”ה. והשופטים שתקו. לא דברו יותר מזה. היה 

אומר אלה השופטים, חייבים כרת, וחייבים סקילה, וחייבים הכל. מי יכול לדבר לידו.
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חבל על כל הדיבורים. אל תעשו כדבר הזה. איך אמר לוט לאנשי סדום ועמורה )ואתם 
לא טובים יותר מהם(: “אל נא אחי תרעו” )בראשית י”ט ז’(. למה אתם עושים את זה? בשביל 
מה? להראות שאתם בעלי הבית על התורה? אתם לא! בעלי הבית על עם ישראל? לא! 
בעלי הבית על שומרי תורה ומצוות? לא! אתם תלכו לעפר. “ונחש עפר לחמו” )ישעיה 
אני אומר את זה  ס”ה כ”ה(. והתורה תילחם בכם עד חרמה שלא ישאר מכם שום דבר. 
מכאב לב ויגידו עלי מה שירצו. )אי אפשר לדעת מה אחר כך יגידו, ‘שפת ביבין’. שפת ביבי או 

שפת ביבין...( מה אכפת לי מכם? בסופו של דבר אתם תבינו ותדעו. 

בבא סאלי ע”ה
היה לנו כאן לפני שנים רבות תלמיד חכם גדול, בבא סאלי ע”ה. והוא היה צופה ברוח יב. 

הקודש. עשרות אלפים מספרים על נסים שעשה במלה אחת. פעם היה מישהו בנתיבות 
)הביאו לי מאמר בכותרת: ‘עושה הנפלאות מנתיבות’, ופורסם עוד בחייו בידיעות אחרונות(, שהוא 
הולך עם כסא גלגלים, והביאו אותו אליו שיברך אותו. הבבא סאלי אמר לו: מה יש לך? 
אמר לו: אני לא יכול לקום. אמר לו: תקום, אמר: מה אקום? תראה יש לי כסא גלגלים 
)רצה להראות לבבא סאלי את הגלגלים...( אמר לו: תשמע, אני אמרתי לך קום – תקום! הוא קם 
וראה שהרגלים שלו יש בהם ממש, והוא עומד עליהם. אמר לו תרוץ, והוא רץ. רץ לישיבה 
של הרב יששכר מאיר ע”ה, לקח טלפון ואמר לאשתו תשמעי גברת, אני עכשיו הולך 
ברגלי. אמרה לו מה?! איך אתה עושה ככה? אמר לה הלכתי לבבא סאלי והוא בירך אותי. 

בדידי הוה עובדא
אני הייתי מחכה ארבע שנים לבת. בתשכ”ח נולד לי בן )גדעון( שיהיה בריא, ואחר כך יג. 

אין ילדים - תשכ”ט, תש”ל, תשל”א, תשל”ב. בתשל”ג הייתי אצל בבא סאלי, בירך אותי, 
אמר לי אתה רוצה בת? יהיה בסדר. אותה שנה נולדה לי בתי נאוה שתחיה. ושנה לאחר 
מכן נפלתי מקומה שלישית ואינני יכול לזוז. אשתי ע”ה שאלה את הרופאים: מה אתו? 
הוא יוכל לקום? יוכל לעמוד? אמרו לה: תשאלי קודם כל אם יוכל לחיות. כי על פי מה 
שאנחנו רואים הוא לא יכול לחיות, ואת הרגל השמאלית ראו אותה חתוכה בצילום. ורבי 
אליהו ענקרי )יבדל לחיים ארוכים( הלך לבבא סאלי ואמר לו: הרופאים אמרו ככה, אמר 
לו: עזוב את הרופאים, יש רופא עליון, והוא בזכות התורה של אביו – יקום, ויחיה, וילך, 
ויעמוד, ויקבל פני משיח! ומאז הברכה הזאת ועד היום אני מחכה לראות פני משיח8. 

זה כח אדיר של ברכה, בלי קמיעות ובלי שום דבר. 

“אראה ואין רואני ארכב על עב קל ורוח ישאני” 
יש כאלה עושים קמיעות. לפני כמה שבועות )עלון מס’ 237 אות י”ז( דברנו על הקמיעות, יד. 

ואמרנו שמאז המחלוקות של הגאון יעב”ץ ורבי יהונתן אייבשיץ על הקמיעות הפסיקו 
תלמידי חכמים לעסוק בקמיעות. יש לי ספר כאן של הרב יעקב ספיר הלוי9, אני אקרא 
73(: “בבואי לארץ הזאת  לכם מה שהוא כתב שם )ספר ‘אבן ספיר’ מהדורת תשמ”ט עמוד 
כאשר שמעתי את כל הגדולות וגבוהות בעלי השמות ופעולותיהם, נתתי את לבי להיות 
כאחד מהם )כי טבע יצר לב האדם חושק משתוקק וחומד לדברים האלה(, אספתי לי ספרים 
רבים, מאלה הנמצאים בארץ הזאת )בתימן( בכתב יד. כל מחיר לא יקר לי, וכל עמל לא 
כבד עלי, לקנות ולהעתיק וללמוד ספרים ולשמש חכמיהם, גם ספרי גורלות למיניהם, 
גורל החול וגורל הקדש, וכל ַמְעָיַני בהם שבת וחודש. וכל אשר שאלו עיני לא אצלתי 
מהם, ובכל אשר התהלכתי דרשתי וחקרתי אחריהם. עד שיגעתי ומצאתי את שאהבה 
לבי, שמח לבי אף רוחי בקרבי. דמיתי אז בנפשי אני קהלת הייתי מלך מולך בכפה על 
)כמו שלמה המלך(, ובידי כלי נשק כלים מכלים שונים. כל מלאכי  העליונים ותחתונים 
מעלה אגודים במו פי, וכל הרוחות צרורות בכנפי, אקרא בשמותם והם יענו, אגזור 
אראה  אומר ואחרי דברי לא ישנו. תחת האבנים יביאו זהב, ומתוך המים יוציאו להב. 
ואין רואני )רואה ואינו נראה(, ארכב על עב קל ורוח ישאני, היום בתימן ומחר בירושלים, 
אפקוד על המתים ואפח בהם נשמת חיים, העוברות על כל בשר יגלו לפני )מה שעבר(, 
גם את העתידות לא יכחידו ממני, אף בכור מות לא יגע חרבו בדמי )אפילו מלאך המות 

לא יגע בי(, ואהיה גבר אצלח כל ימי. 

שמות מלאכים אשר עוד לא ראיתי וביניהם שם אותו האיש
“עוד הייתי בעיר גדולה של חכמים וסופרים, ושמעתי שם אחד קדוש פועל ישועות, טו. 

ושמו נודע בגוים לנפלאות, לפניו נגלו כל תעלומות, והוא איש מזמות. ונודעתי גם 
אליו, חלק לי מכבודו, וסמכני בחזקת ידו, הרבה ממנו למדתי, סגולות רבות וצרופי 
שמות עצומות מספריו העתקתי. כל נתח טוב וירק שמן, העביר לפני וכתב לי עבור 
מזומן )שלמתי לו במזומן(. הפעם נכנסתי לבית גנזיהו, החדר אשר שם יתבודד לעשות זר 
8.  ומי שרוצה להיות חב”דניק, יאמר לי אתה כבר ראית פני משיח, יכול להיות... אבל יש פני משיח שכולם מודים 

בו שהוא משיח, שלא יהיה לנו ויכוחים עליו.
9.  משפחתו באו מתלמידי הגר”א שאחרי פטירתו נסעו לארץ ישראל. והוא הלך לתימן. אמרו לו: תלך לחפש 
לנו את עשרת השבטים אולי תמצא אותם בתימן. “בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי” )מלכים-ב’ י”ז, ו’(. הוא הלך 
לשם ולא מצא עשרת השבטים, אבל מצא יהדות רעננה ומיוחדת. ויש בה גם קצת אמונות תפלות למרות שהם 

קשורים להרמב”ם. כל מיני דברים ]ראה למעלה[.

תּות ונשוף, וברוח שפתיו  מעשהו, ובו יבואו כל איש אשר לו רוח וכשוף, מעונה ומדוכא ּכָ
יגרש לץ ויוציא רוחות, בקמיעותיו יטהר כל טומאה ויזרה אנחות. גם ימלא משאלות 
חושקים לאהבה, או ירחיק דבקים ויטיל ביניהם איבה, וכולם שמחים בצאתם, כי נמלא 
משאלותם. בעל השם הזה אך יצא לברך את היוצא מביתו בשמחה, והניח ספרו פתוחה 
)הספר פתוח(, כי לא נשמר ממני. ואני נשארתי לבדי, מיהרתי לעבור בין בתרי הספר, ומצאתי 
בו השבעה אחת בלשון ערבי גדולה ונוראה, תסמר שערות בשרי, שמות מלאכים אשר 
עוד לא ראיתי וביניהם שם אותו האיש )שם ישו הנוצרי(, כי ראיתיו אחזני השבץ, ונשמה 
לא נותרה בי. הוא חזר אלי ורצתי אליו בחמת רוחי: “מי הגיד לך מורי אלה השמות?” 
שאלתיו. “הם אצלי בקבלה” ענני, “ומי הוא זה פלוני בן פלוני?”, עמד מחריש משתאה. 
אמרתי לו: “הלא זה הוא” )כלומר זה פלוני, זה אותו האיש(. “לא ידעתי, אדוני” ענני, “כי אין 
אנחנו פה יודעים מזאת האמונה, שאינה בכל גבולנו, וכל הכתוב בזה, העתקתיו מספר 
כתב יד ישמעאל כתוב בערבי כמו שהוא, ולא בדקתי אחריו”. אז אמרתי לו: “שמעני 
מארי! עד כאן תחום שבת, חזור בך! ואני ואתה נספוק כף על ירך, ונכה באגרוף על 
לבבנו: חטאנו העוינו והרשענו” ומני אז שלחתי את הספרים השעירים )שדים( מעל פני, 
ואת המלאכה הנמבזה השלכתי לעזאזל: צאי טמאה, סורי מזה! וקברתיה תחת האלה 
מימין בית און אשר משמאל קברות התאוה )קברות התאוה מכאן, ושם “בית און”, זה פסוק 
ביהושע ז’, ב’(, הלא היא בקצה ארץ התימן קדמה מזרחה. ולא יספתי עוד לדעתה. ברוך 
המקום שהאיר עיני, ואלך תמים בטח עין יעקב, כי לא קסם ולא נחש ביעקב” )שמו רבי 

יעקב ספיר(. השפה שלו מאד יפה.

קמיעות של שטות הבל וריקבון 
ואני ראיתי בימינו תימני אחד )ז"ל( שגם כן משתמש בדברים האלה. הוא ראה פעם טז. 

את אשתי הולכת בחול המועד פסח )תשמ"ו(, ואמר לה גברת, יש לך עין הרע גדולה מאד 
)יכול להיות, אני לא יכול להכחיש דבר כזה(, בואי לבית שלי ואתן לך תיקון, ונתן לה כרטיס 
שלו, וכתוב עליו: "ז. ק. רחוב פלוני". ונסענו ביחד אליו, והוא אמר לי: נכתוב לה קמיע10? 
והוא יצא רגע, ואני ראיתי שם איזו חוברת קטנה של מיסיונרים, ויש שם את אותו האיש! 
אמרתי לאשתי: מה זה?! והיא פחדה ואמרה לי: אל תגיד לו כלום! אמרתי לה מה את 

מפחדת, הכל שטות והבל, ריקבון ושיגעון וטירוף. 

יותר עיקר "איתמחי גברא" מאשר "איתמחי קמיעא"
המשנה אומרת )שבת דף ס' ע"א(: "ולא בקמיע בזמן שאינו מן המומחה". מה הפירוש יז. 

"מן המומחה"? שהכותב מומחה, כי לא כתוב "ולא בקמיע שאינו מומחה" )שם דף ס"א 
ע"א(. יש בגמרא )שם ע"ב( "איתמחי גברא" ו"איתמחי קמיעא". אבל יותר עיקר "איתמחי 
גברא" מאשר "איתמחי קמיעא". כי לפעמים הקמיע הזה התמחה לאדם פלוני, ואם 
תכתוב אותו לאדם אחר הוא לא שווה כלום, )או שהוא שווה והכל זה פעולת הדמיון(. כי הוא 
אומר לאדם: תשמע, מצאתי את הקמיע הזה באיזה ספר יקר וחשוב שחיבר אותו עלי 
ַלְהַואן... ואתה לוקח אותו, ורואה שאין בו לא טעם ולא ריח. לכן צריך לקחת קמיע  ּבַ

מאדם שהוא מומחה באמת. 

קמיע שכתב צדיק וחסיד וישר כמו אחד ממלאכי השרת
מורנו הרב רבי כלפון משה הכהן ע"ה לא היה כותב קמיעות. ופעם באה אליו הנכדה יח. 

שלו ואמרה לו: "סבא, אני כל הזמן מפילה )הייתה מתעברת ותוך חודשיים שלושה מפילה(, 
תכתוב לי קמיע", אמר לה: אני לא כותב קמיעות, אני רק יכול לברך אותך. אמרה לו: אבל 
כבר בירכת אותי כמה פעמים וזה לא עזר, תעשה לי קמיע. ובכתה הרבה עד שאמר לה: 
בסדר, תביאי פתק נייר פשוט, והוא לא לקח דיו של סופרים, אלא לקח עט פשוט. ובלי 
שום טבילה ובלי שום דבר, וכתב לה כמה מלים. אמר לה: זהו, תשימי את זה עלייך, וזו 
סגולה נגד הפלה. שמה את זה עליה ומאז אף פעם לא הפילה. ולא רק היא, אלא כל מי 
שלקחה את הקמיע הזה מאותה משפחה בג'רבא לא הפילה. וכל אשה שהיה לה ספק 
יום אחד רצו לדעת בג'רבא מה כוחו  אולי תפיל לוקחת את הקמיע וזה מרגיע אותה. 
של הקמיע הזה. מה יש בו? ופתחו אותו וראו שכתוב בו: "יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו 
אליך ויחונך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום". אמרו, מה זה? כל אחד מאתנו יודע את 
זה. אבל כאשר צדיק וחסיד וישר כמו אחד ממלאכי השרת כותב את זה - זה עושה את 
הפעולה שלו. ואחר כך אותו הילד שהרב עשה בשבילו את הקמיע הזה, היה משחק 
עם חבריו ויום אחד איבד את הקמיע. זה כתוב בהקדמה של ברית כהונה )מהדורא שניה 
שנדפס בשנת תשכ"ב( ורבי נסים כהן ע"ה ]נכדו של מוה"ר רבי כלפון ע"ה[ חתום על זה. 

אמר אולי מהשמיים לא רצו שהקמיע הזה יתפרסם. 

קמיע למפלת נפלים
ויש עוד קמיע שאנחנו יודעים שהוא מכתב ידו של רבי חיים ויטאל, הוא כתב ספר יט. 

10.  והוא היה בן 86 ואמר לי: אני רואה טוב מאד בלי משקפיים. שאלתי אותו: איך אתה רואה טוב? אמר 
לי: אנחנו עושים כחל )צבע כחול, מה שנקרא 'פוך'( שהנשים שמות בעינים, וזה מחזק מאד את הראייה. ויש מקור 
בגמרא )שבת דף ק"ט ע"א( לדבר הזה, והתימנים היו רגילים בו. והוא היה רץ כמו ילד. ממש פלא פלאים. 
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"הפעולות"11, ויש שם )ח"ד סי' ר"ל( דבר יפה מאד. אישה שמפילה תכתוב לה את הפסוק: 
"והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח" 
)תהלים א' ג'(, ותתלה עליה את הדבר הזה. אמרו לי: חמש עשרה נשים בצפת שהיו רגילות 
להפיל ועמדו להפיל לקחו קמיע כזה מאדם צדיק וירא שמים12 ולא הפילו )ככה שמעתי 
מרבי צמח(. ואם מוכרחים להפיל )כמו שכבר "נד ולד" – ב"ק דף פ"ג ע"א(, מה עושים? מורידה 
את הקמיע והולכת ומפילה. אדם יכול לדעת מזה שיש כוח בקמיעות. אבל בתנאי שזה 

11.  והספר הזה נדפס בגניבה, וזה שהדפיס אותו חתם את שמו בראשי תיבות. 
12.   יש לנו תלמיד חכם בישיבה ששמו ר’ מאיר אהרון הי”ו, והוא כותב את הפסוק הזה, והיא שמה אותו עליה, 

ושוב לא הפילה יותר.

שכותב אותם יהיה צדיק, ושלא יכתוב שטויות והבלים – יעשה ראשי תיבות וסופי תיבות 
ויבלבל את המוח... לא עושים כדבר הזה.

מה זה תלצ"ה?
פעם )בחשון תש"ם( הלכנו לרב כדורי ע"ה, כי הבת שלי גאולה ז"ל לא הרגישה טוב, כ. 

והרופאים נתנו כמה תרופות ולא עזר. הלכתי אליו, ומצאתי שם את הרב שמואל דרזי 
עד שבא הרב כדורי, ובסוף הגיע והביא קמיע. ואני זוכר את הקמיע הזה מספר "מראה 
הילדים" )מערכת מ"ם אות ל"ד(. ושם כתוב שזה קמיע לנערה שבלעה סם המוות, וכנראה 
אמר אם זה קמיע שמועיל לסם המוות כל שכן שמועיל לדבר אחר, "קים ליה בדרבה 
ובאמת זה עזר לה. ובזמן שחיכינו לרב כדורי ומצאנו  מיניה" )כתובות דף ל"ג ע"ב ועוד(. 
שם את הרב שמואל דרזי, דברנו אתו. כי באותו הזמן הייתי מגיה ספר "תפארת משה" 
של רבי משה עידאן ע"ה13, ושם )עמ' קט"ז( הביא כוונות של הרש"ש )רבי שלום שרעבי( 
מספרו נהר שלום )בתחילת דרושי חנוכה(, והיה כתוב שם: "כוונת הפתילה היא שעולה 
תקכ"ה, שהוא מפתילה תלצ"ה, ארבעה שלהובין הרי תקכ"ה". והמחבר רבי משה עידאן 
כתב, אני לא מבין מה הוא כותב, צריך עיון מה הוא מדבר. אמנם פתילה עולה בגימטריה 
תקכ"ה, אבל מה זה תלצ"ה? שאלתי את רבי שמואל דרזי14, מה זה תלצ"ה? אמר לי: זה 
ראשי תיבות: תכלת לבן צהוב אדום15. אמרתי לו אם כן למה כתוב תלצ"ה בה"א, הרי 
13.  זה סבו של רבי שמואל עידאן ע"ה, שהיה מקובל גדול בג'רבא, והוא היה קורא בספרי קבלה. כאשר 
היה חוזר מעירו גאבס לג'רבא, הייתה אשתו שואלת אותו: מה הבאת לי? היה אומר לה הבאתי לבן 
שלנו מסכת ביצה, ולבת שלנו נעליים, ולבת הזאת שמלה. ואשתו הייתה שואלת אותו, ולי מה הבאת? היה 
אומר לה: לך הבאתי ספרי קבלה. אמרה לו אבל מה אני יודעת מזה? אמר לה: זה ספרים יקרים מאד, ואני קונה 

אותם בהוני הונות. היו נכתבים בכתב-יד, כי אז עדיין לא הדפיסו אותם.
וספר תפארת משה יצא על ידי בלי שום פרוטה. אני עושה דברים לשם שמים, ואנשים לקחו את 
התכונה ה"מוזרה" שלי והפילו עלי את כל העבודות שבעולם בחינם ובחני חינם. ולולא שנפלתי הייתי 
ממשיך ככה, חי "מן האוויר". איך כתוב בגמרא )ב"ב דף קנ"ח ע"ב(? "אווירא דארעא דישראל מחכים", 

ואנשים חושבים שהוא גם מעשיר... תנשום עמוק והכל יהיה בסדר… )עמֹק בגימטריא - נאמ"ן ס"ט...(.
14.  ושמעתי על החכם הזה רבי שמואל דרזי שהיה בבבל, ולא היה שם הרבה תורה )אמנם היה תורה( 
והיו שם חמישה בתי כנסת רחוקים זה מזה, והוא היה תוקע להם. היה רוכב על האופניים ונוסע 
ביום ראש השנה מבית הכנסת לבית הכנסת, וככה היה תוקע בחמישה בתי כנסת ומוציא אותם ידי חובה. 
ע"ה הוא הרב של בבל )אפילו שיש כאלה שאומרים  רבי יוסף חיים  ועל סמך מה הוא עשה את זה? כי 
שהוא לא בדיוק היה הרב של בבל, אלא רק דרשן, אבל "הדרשן הזה" היה פוסק הלכות לכולם, ומה שהיה אומר 
היה נשמע בעולם כולו(, והוא כתב )שו"ת רב פעלים ח"א חאו"ח סי' כ"ה( שאפשר לנסוע באופניים )שהם 
ללא חשמל( בשבת, ואם תאמר לי שיש חשש שיצא חוץ לתחום, אין אנחנו גוזרים גזירות מדעתנו. 
ואם תגיד שיש לחוש שמא יתקלקל משהו ויתקנהו בשבת, אין גוזרים מדעתנו, והתיר. ואחר כך 
)שו"ת ישכיל עבדי ח"ג חאו"ח סי' י"ב סוף אות ה'(, שרבי יוסף חיים חזר בו.  רבי עובדיה הדאיה   אמר 
ואבא ע"ה כתב בספרו )שו"ת איש מצליח ח"א חאו"ח סי' ל"ה( שלא נראה שחזר בו אלא להיפך, כי כתב 
במקום אחר )ונדפס בהשמטות בתחלת הספר( שכל מה שמקשים על זה אלו קושיות הבל ושטות. אבל 
למעשה אף אחד לא מתיר בימינו לנסוע באופניים בשבת ויום טוב. אבל למדנו מדברי הרב שאדם שיש לו 
חולה מסוכן בשבת, יסע באופניים. וככה היה עושה ר' משה רוטשילד ז"ל שהיה רופא, ולפעמים היו 
מקרים של פיקוח נפש, והיה נוסע באופניים. אמנם הוא היה יכול לקחת אוטו, אבל באוטו אסור לך 
לסגור אותו, מה תעשה? תשאיר אותו דלוק כל השבת? יבוא מישהו, יקח אותו ויברח. בדרך הזאת 
של האופניים אתה פותר את הבעיות. וזה מה שלמדנו מדברי רבי יוסף חיים שהדרך של האופניים 
עדיפה מכולם. אבל לא שאדם יסע סתם באופניים. לא יעשה כדבר הזה. רבי שמואל דרזי היה עושה 

ככה הלכה למעשה. ככה סיפרו לי. 
והוא היה חכם גדול בקבלה ובפשט ובכל. אני זוכר שבאותו היום היו לומדים בנהר שלום כוונות 
על ברכות השחר, והוא אמר לרב כדורי "אני עשיתי סכימה על ברכות השחר" )"סכימה" זה "סקיצה" 
בלועזית(. ואני הייתי שומע קצת ומבין קצת, כי אני יודע מה שכתוב בכף החיים )סי' מ"ו אות ח"י( 
שברכת פוקח עיוורים היא כנגד זה, והברכה הזאת כנגד זה, אז אני שומע ומבין משהו. ואחר כך 
התפללו שם מנחה וערבית, ואחד הביא לי ספר ואמר לי שהספר הזה יש בו כוונות של קריאת שמע. 
והוא לא ידע שכבר ראיתי את הכוונות האלה בגיל שבע... כי בבית שלנו היה לאבא סידור הרש"ש, 
והוא היה מחביא אותו מאחורי הספרים, ויום אחד מצאתי אותו, וקראתי אותו ולא הייתי מבין 

כלום, אבל זה לא היה ספר חדש בשבילי. 
אבל העיקר ללמוד פשט. כל מי שלמד קבלה בחוץ לארץ, בעוונות הרבים לא האריך ימים. רבי משה עידאן חי 
רק 52 שנה, ורבי חויתה ע"ה חי 58 שנה, וחבירו רבי אברהם כהן גם כן חי רק 33 שנה. ואילו רבי כלפון 
נמלט מכל אלה, היה אומר "אין לנו עסק בנסתרות". יש לי בחורים בישיבה שהם רוצים ללמוד קבלה, ואני 
לא יודע אם הם מבינים את התוכן ואת הכוונה האמתית. לכן לא כדאי ללמוד קבלה, בשום פנים! 
רק בגיל מסוים. ולפי רבנו חננאל במסכת חגיגה )דף י"ג ע"א( מגיל 50 ומעלה, ועד אז לא לומדים. 
ואל תאמר יש לי ספר שיסביר לי את הכל, כי את העומק ואת הכוונה האמתית אי אפשר לכתוב. לכן 
מוטב שלא לעסוק בדברים האלה. אבל לפתור ראשי תיבות זה מותר. הרב שלנו היה אומר שהיה 
אחד שאמר שהוא מקובל, אבל הוא לא יודע ראשי תיבות, אמרו לו: הרי כל הקבלה כולה ראשי 

תיבות... אם ראשי תיבות אתה לא יודע, אז מה אתה יודע? אתה לא יודע כלום.
ורבי שמואל דרזי היה תלמיד חכם, וטוב שהצלתי מפיו את הדבר הזה. כי בדורנו תלמידי חכמים ספרדים לא 
כותבים כלום. רק לפעמים בא איזה בחור מפורת יוסף וכותב משהו, והוא מקבל הסכמה מהרב יהודה צדקה 
ומהרב בן ציון אבא שאול ע”ה, והם כותבים בהסכמה, “שמחה גדולה הייתה לנו בספר שלך”. עוד ספר - “שמחה 
גדולה”. כולם עושים שמחה - שירבו שמחות בישראל… אבל צריך שיהיה ספר עם משקל, שמסביר ופותח 
דברים, ולא סתם לכתוב ולכתוב, כמו שיש כאלה שכותבים “שמעתי דרשה מרב פלוני”. חזק וברוך. “חכם” 

נושא ספרים. לא לעשות ככה.
15.  הגמרא )ברכות דף נ"ב ע"ב( אומרת למה מברכים "בורא מאורי האש" )זו דעת ב"ה, ב"ש אומרים 
שמברכים "שברא מאור האש"(? כי כמה מאורות יש באור. והגאון מוילנא כתב בספרו שנות אליהו )ברכות 
פרק ח' משנה ה'( שיסוד האש הוא יסוד פשוט, אבל כשאתה רואה אותו אתה רואה ארבעה שלהובין. 
וגם רש"י כותב בברכות )שם ד"ה הרבה( שיש שלהבת "אדומה לבנה וירקרוקת" - אדומה זה צבע אדום 
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אח שלי, הפעם אתה זוכה!
חייג<<< 08-6727523

צריך להיות כתוב תלצ"א באל"ף? אמר לי: שהרש"ש החליף את האל"ף בה"א כדי להגיע 
למספר פתילה. אבל זה לא מסתבר וקשה לומר את זה. וחשבתי שזה לא ככה, אלא 
הפתילה תלצ"א באל"ף ועם ארבעה שלהובין - הרי תלצ"ה. ואז הבנתי שחסר מלה אחת: 
"תלצ"א עם ארבעה שלהובין - הרי תקכ"ה כמניין פתילה". תלצ"א זה גמטריא 521, ואם 

תוסיף לה ארבעה שלהובין שיש בנר, יוצא גימטריה פתילה - זה הכל16.

הילולת מורנו ורבנו ועטרת ראשנו רבי רחמים חי חויתה הכהן ע”ה
בשבוע הזה יש לנו את הילולת הבבא סאלי ש”אין חקר לנפלאותיו”. כשנפלתי, רבי כא. 

אליהו ענקרי שיבדל לחיים טובים הלך אליו, והוא אמר לו: הוא יקום וילך ויראה את 
המשיח )כמו שהזכרנו(. וכשהבת שלי כמעט נדרסה הוא אמר: היא תקום והכל יהיה בסדר, 
וקמה. בסוף השבוע יש לנו אזכרה של מורנו ורבנו ועטרת ראשנו רבי רחמים חי חויתה 
הכהן ע”ה. להגיד לכם את הערך שלו אי אפשר, וגם לקרוא אותו מהספרים שלו לא מספיק. 
פעם הרב עובדיה ע”ה אמר לי: תשמע, כל פעם שרבי חויתה חולק עם רבנים אחרים )בארץ 
ישראל או בכל מקום אחר(, הדין עמו! הוא צודק תמיד. ואני יודע שלפעמים היה מתווכח 
עם רבי עובדיה הדאיה ועם חכמים אחרים, והרב אומר לי תמיד הדין עמו. ופעם אמר 
בדרשה שרבי חויתה היה צריך להיות ראשון לציון, אבל לא זכה לזה כי היה תוניסאי... 

זו היתה בדיחה. כי כאשר עלה לארץ ישראל כבר היה כולו שבור וחצי גופו משותק. 
ואני זוכר שהלכתי אליו בגיל שמונה שיברך אותי, ונתן לי מוסר לקום מוקדם בליל 
שבת גם כשעדיין חושך, ולא צריך לקום מהמיטה, אלא אתה יכול להרהר בדברי תורה. 
רבי זקן מאזוז בספר פני זקן17 בגמרא  אני הרהרתי בדברי תורה, ויש קושיה של 
בבא מציעא )דף נ”ה(, ואני חשבתי עליה ואמרתי תירוץ יפה במחשבתי, והיו לי עוד 
חידושים, ובבוקר נשכחו ממני. אבל את החידוש הזה זכרתי ואמרתי אותו לאבא, 
והוא כתב לי אותו וסיפר את זה לרבו. הלכתי אתו אליו, והוא אמר לי חזק וברוך, זה 
יפה מאד. היו מעודדים תלמידי חכמים שכותבים. אבל היום בעוונות הרבים להיפך, 
מי שכותב לא יודע מה הוא כותב, ומי שלא כותב - יש לו הרבה חכמה ולא כותב. אמר 

לי חכם אחד שרבי עזרא עטיה היה דורש בשבת בישיבת פורת יוסף על הפרשה, 
והיה אומר פירושים על פי ההלכה כמו המשנה למלך בספר פרשת דרכים18, אבל 

חבל שהוא לא כתב את זה.

תכתוב חידושים!
והחכם הזה )רבי חויתה( היה גאון גדול אבל היה חולה, וכשבאו הנאצים ימח שמם כב. 

הפחידו את תושבי ג’רבא. ניצלנו מהם בנס ונתנו להם 43 קילוגרם זהב, ואחר כך החזירו 
חלק וחלק לא החזירו. אבל הפחד הזה השפיע עליו. והוא היה גם כן חולה, היה לו 
ראומטיזם עוד משנת תש”ג וכן על זו הדרך, והוא כתב על זה קינה19. מוהרח”ך ע"ה 
היה אדם מיוחד במינו, מלה אחת שלו מלהיבה את הלב, והוא אמר לי תכתוב חידושים! 
שנאמר: “כי נעים כי תשמרם בבטנך” )משלי כ”ב י”ח(, כי תשמרם בבטנך ראשי תיבות: כתב.

להדליק נר ולתרום למוסדות “חכמת רחמים”
כל מי שזקוק לאיזה דבר ברוחניות או בגשמיות, ידליק נר לעילוי נשמתו כג.  לכן 

ולבנה זה צבע לבן, וירקרוקת זה כולל גם תכלת וגם צהוב. וזה הפירוש תלצ"א - תכלת לבן צהוב אדום.
16.  חבל שיש היום מקובלים שאם תשאל אותם מה הכוונה הם לא יודעים, בזמנו שאלתי שני מקובלים, אחד 
בבני ברק ואחד בירושלים. אחד מבני ברק הלך לעולמו, ואחד בירושלים - תלמיד חכם שהיה בקי בקבלה 
ובכל, אבל הם לא ידעו. מה ביקשתי? רק ביאור של ראשי תיבות. לא חיפשתי עומק ולא כלום. )החוות יאיר 
כותב בתשובה )סימן ר”י( למי ששאל אותו בענייני קבלה: אני לא מבין בקבלה, רק בספר פרדס רימונים להרמ”ק, אבל 
עומק הדברים אני לא מבין, רק יודע לעשות ראשי תיבות וגימטריאות, זה הכל(. אבל קודם כל תדע ראשי תיבות, כי 
אם לא תדע ראשי תיבות מה זה שווה?! ויש חכמים שמפלפלים בקבלה, ואומרים שזו תורה חדשה, וזו טעות, 
וכל מיני שטויות. הם לא יודעים כלום. תשאל אותם מה פירוש הדבר הזה שאמרנו, ותראה שהם לא יודעים. 
הפירוש שאמרנו ברור כשמש. ולולא שחלתה בתי נ”ע אז והלכתי לשאול את זה, הדברים היו יורדים לעומק 

התהום, ואף אחד לא היה מפענח אותם. חלתה משמים כדי שאני אשאל את רבי שמואל דרזי את הדבר הזה.
17.  יש לו ספר “סבר פנים” והוא כולל שלושה ספרים, והחלק של הגמרא נקרא “פני זקן”.

18.  יש כאלה משוגעים שצוחקים ואומרים, מה כותב פרשת דרכים, שפרעה ומשה נחלקו, פרעה סבר כמו 
הראב”ד ומשה כמו הרמב”ם. מה הקשר הראב”ד והרמב”ם? טפשים שבעולם. הכוונה שהסברא הזו היא של 
וכי אתם חושבים שכוונת פרשת  הראב”ד והסברא הזו היא של הרמב”ם, פרעה חשב ככה ומשה חשב ככה. 
מה השיגעון הזה?! וכי המשנה למלך ]רבי  דרכים שפרעה פתח את הרמב”ם וקרא את השגת הראב”ד?!... 
יהודה רוזאניס ע”ה מחבר ספר פרשת דרכים הנז’[ לא ידע את הדבר הזה? אלא הכוונה שאת הסברא הזאת 
)פעם היה שופט אחד )מנחם אלון( שאמר, אני למדתי בישיבת חברון )כמדומני(  ואת הרעיון הזה אמר אותו פלוני. 
ואחר כך הלכתי ללמוד משפטים באוניברסיטה בלונדון, ושם ראיתי שאת הסברות שלמדתי בישיבה בשו”ת נודע ביהודה, 
שמעתי אותם באוניברסיטה מהשופטים הגויים, וככה “הרגשתי בבית”... הנה הסברות האלה נמצאות בספרים שלנו(. וכי 
אתם חושבים שהמשנה למלך הוא ילד קטן שיחשוב שהרמב”ם והראב”ד קדמו לפרעה? מה השיגעון הזה?!
19.  ואני ניקדתי את הקינה הזאת והשלמתי אותה ועשיתי הכל, אבל הדפיסו אותה בלי ניקוד ובלי כלום ובחינם. 
כל מה שהייתי עושה, הייתי עושה בחינם, שנאמר: “ובשביעית יצא לחֹפשי ִחנם" )שמות כ"א ב'( - שנה הבאה 
שנה שביעית, וכל מה שעבדתי היה בחינם... אבל ברוך השם, היום משלמים כסף, אני כותב ספר, הולך משהו. 
פעם היו חושבים שחכם בישראל ינשום אוויר וכמ”ש חז”ל: אוירא דארעא דישראל מחכים, וממילא “בצל 
החכמה בצל הכסף” )קהלת ז’ י”ב(. אבל אני לא אכפת לי מהם, העיקר שהצלתי את הקינה הזאת ]ונדפסה שוב 

עם ניקוד והערות בספר מגדולי ישראל ח”ב עמ’ תכ”ח[.

ויתרום לישיבת “חכמת רחמים”. זו ישיבה בברכיה שהם מחזיקים אותה בכח, אנשים 
חושבים אנחנו נחזיק ישיבה בשביל שיהיה שכר לפועלים ולעובדים. אבל זה לא נכון, כי 
עצם הדבר שהם לומדים תורה זה שוה הכל. הם לומדים תורה ומעיינים וכותבים. העיון 

שלנו לא מצוי בכל מקום20. 

מעולם לא חלקתי על מרן ולא הוריתי נגד מרן
אנשים אומרים שאני חולק על מרן. ולמה אמרו את זה? מפני שרבי יצחק ברדא כד. 

שיהיה בריא הרבה פעמים מורה לרבים נגד דעת מרן. והם חושבים מאיפה הוא יודע את 
זה? ודאי “שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה” )סוכה דף נ”ו ע”ב( - כביכול אני 
לימדתי אותו לעשות ככה. חס וחלילה, מעולם לא חלקתי על מרן ולא הוריתי נגד מרן! 
אבא ע”ה אמר לנו שמרן זו הלכה פסוקה וכמו הלכה למשה מסיני. אבל כל אחד עושה 
מה שלבו חפץ, וכי אני יכול לכוף אנשים ולהגיד להם תשמעו ותעשו מה שאני אומר?! 
אדרבה אל תשמעו, תעשו מה שתרצו. יגיע הזמן אחר 120 שנה יבואו אנשים ויכריעו 
לכאן או לכאן. צריך לא להתייחס לבני אדם בדור הזה. הדור הזה הוא דור יתום, דור טיפש 
ודור סכל. כל אחד מחפש איך להשפיל ולהכפיש את השני, לא זו הדרך! הקב”ה יזכה 
אותנו להכיר מיעוט ערכנו, וללמוד להודות על האמת, וללמוד שלא להיות קשוחים ולא 
לומר “ככה אני אמרתי, וזה הכל”. “לא ֶזה הדרך ולא זֹה העיר” )מ”ב ו’ י”ט(. ונזכה לגאולה 

שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.

20.  הרבה אנשים לא יודעים לכתוב, וכל מה שכותבים הכל דברים בטלים ומבוטלים. היה פעם חכם אחד שכתב 
‘קושיה עצומה’ על מהר”ם אלשקר, הרי כתוב בגמרא )פסחים דף צ”ד ע”א( “משקיעת החמה עד צאת הכוכבים 
ארבעה מילין”, וא”כ איך מהר”ם אלשקר חולק על זה? הרי זו גמרא מפורשת?! “בן פורת יוסף”... אם יש לך גמרא 
מפורשת וכי אתה חושב שמהר”ם אלשקר לא ידע אותה ורק רבנו תם ידע אותה? ודאי שהוא ידע אותה, תסתכל 
בתשובות שלו )סימן צ”ו( ותראה שהוא כותב שרבי יהודה חזר בו מפסחים לשבת, א”כ מה אתה מקשה? והוא 
כותב קושיא ועוד קושיא, הכל הבל הבלים. והוא קיבל על זה פרס ראשון באיזו תחרות חידושי תורה )פעם היו 
נותנים פרסים למי שכותב מאמרים(. הם אמרו כיון שהדעה של החכם הזה מתאימה לדעתו של הרב עובדיה לחוש 

לרבינו תם - אם כן, גמרנו. מגיע לו פרס ראשון. לא עושים ככה. תכתוב בעיון, תכתוב בהבנה, תכתוב בשכל!
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מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל השומעים, ואת 
כל הרואים, ואת כל הקוראים, לרבות שופטי בג”ץ שיקראו את הדברים שלי, יכעסו 
או לא יכעסו זה לא מעניין אותי, כי כשהאדם מדבר מכאב לב מותר לו לדבר, אין 

סתימת פיות במדינה הזאת, יש כאן “דמוקרטיה”... כל אחד ואחד מדבר מה שכואב 
לו על הלב, וכואב לי שעם ישראל הגיע למצב כזה, ויהי רצון שהשופטים יתעשתו 

ויפסיקו את המעשים האלה. ונזכה לגאולה שלמה אמן ואמן. 
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"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 
נגלו ביתר שאת.  נפלאותיו אלא אדרבא הם 
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.
כשהצדיק שימש כעורך דין

לפני כשבועיים, אברך מבני ברק עמד בפני תביעה 
משפטית גדולה שעלולה היתה למוטט אותו 
כלכלית חלילה. בדיוק בזמן לחוץ זה, פנה אליו 
אחד החברים והציע לו לרכוש כרטיס הגרלה של 
מוסדות "חכמת רחמים". סח לו האברך בצער 
על התביעה העומדת כנגדו, ונתן לחברו להבין 

שאין מה לדבר על תרומה במצב כזה.
ידע החבר שסגולה בדוקה בידו, ולא ויתר לו. 
"הרי כעת על כרחך אתה צריך להוציא הוצאות 
על עו"ד וכו'", טען בפניו "ברכישת כרטיס זה 
תזכה שרבי רחמים חי חויתה יהיה עורך הדין 
שלך! וכי יש לך עורך דין ומליץ יושר טוב ממנו?!". 
הדברים שנחצבו מלבו מתוך אמונת חכמים 
כנה, מצאו מסלות ללבו של האברך, והוא רכש 

כרטיס הגרלה.
והנה הפלא ופלא! התקיים בו "טרם יקראו ואני 
אענה". מספר דקות לאחר רכישת הכרטיס - מקבל 
האברך טלפון מהתובע שהוא מבטל את התביעה, 
ולא זו בלבד אלא שגם ביקש את סליחתו על 

עגמת הנפש.
חלום של רחמים

אשה אחת מהדרום קיבלה זריקה במהלך טיפול 
רפואי. לאחר מכן התברר לרופאים שהיא בהריון, 
והם ספקו כפיהם והודיעו לה בצער שהעובר לא 
יוכל לשרוד אחרי זריקה כזו. האשה חזרה לביתה 
עצובה ובוכיה. והנה בלילה הופיע בחלומה מרן 
רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל, ואמר לה "בתי, 
אל תדאגי, יש לך בן והוא יוולד בריא ושלם". 
למותר לציין כי נולד לה בן בריא ושלם, וקראה 

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

כהן שליט"א מפי בעלת המעשה(.

הושיבו ישיבה על קברו
בשנותיו האחרונות, ניסה רבנו להקים ישיבה 
בארץ 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 
תשמ"ח. הבית שבו  לשמחת כולם בשנת  צלח 
התגורר סבו הגדול, 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 
כמייס חכמון זצ"ל )שהיה  ועל שם הגאון רבי 
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 
בתוכו אימפריה שלמה של מוסדות  כולל 

תורה וחסד:
)על שם מייסד  "אורחות חיים"  ישיבה לצעירים 

המוסדות( הכוללת כששים בחורים.

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

כוללי ערב וכוללי יום ששי.
מעונות וגני ילדים "שערי אברהם".

מדרשיה לנערים "עטרת ישראל - בני רחמים".
מדרשיה לנערות "קולות חיים"

צדיקים" להוצאת ספרים  "אורח  מכון תורני 
וכתבי יד.

ישיבות בין הזמנים לכ-200 בחורים ואברכים.
שיעורי תורה למבוגרים ולצעירים בדרום ובמרכז.
העלון הנפלא "בית נאמן" אשר מביא  הוצאת 
את שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה הגר"מ 
מאזוז שליט"א, בתפוצה של כמאה אלף עותקים 

)כן ירבו(.
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רבנים בשם:
יצחק, יעקב, משה. ואיזה ספרים חברו?

תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות ניתן לענות בקו בית נאמן  079-9270505 שלוחה 21 )חובה לציין 
שם וכתובת בצורה ברורה!(. נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרון משבוע קודם: פיתרון החידה: הביא 0 היה 1 כתב 2. רבנו אברהם אבן עזרא, שאומרים שהביא את הספרה אפס מהודו לאירופא,  
אחד היה אברהם,  וכתב שני פירושים,  אחד ארוך ואחד קצר. הזוכה:  משפחת מעבד - בני ברק פיתרון התמונה: הגאון הגדול רבי בוגיד סעדון 
זצ"ל. נולד בי"ג מנחם-אב התרע"ו. במשך שנים רבות שימש כרבה הראשי של ג'רבא, ובעשרים שנותיו האחרונות, כיהן כרב הקהילה הג'רבאית 
בפריז, והנהיג את צאן מרעיתו באהבה רבה ובמסירות נפש עילאית. בפריז, הקים ישיבה לתפארה בשם "תורה ורחמים", על שם רבו הגדול מרן 
הגאון רבנו רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל, ועמד בראשותה במשך כעשרים שנה. חיבר למעלה מעשרים ספרים בהלכה, בש"ס ובדרוש, כמו "מגיד 
תשובה", "מגיד חדשות", ועוד. נפטר בערב שביעי של פסח התשס"ו, ונטמן בהר המנוחות ביום אסרו-חג של פסח בסמוך לקברו של מרן רבנו 

כלפון משה הכהן זצ"ל והגאון רבי דידו הכהן זצ"ל. הזוכה: ישי אברהם בן זימרא - ירושלים

תשובה ניתן לענות בקו בית נאמן 
079-9270505 שלוחה 22. נא לשלוח 

התשובות עד יום ראשון בערב
בין הפותרים נכונה יוגרל פרס )חובה 

לציין שם וכתובת בצורה ברורה(

ָמָרן ַהָּגאֹון ַרִּבי ַרֲחִמים ַחי ְחִויָתה ַהּכֵֹהן ָזָצ"ל
ַחי  ַרֲחִמים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ְוַרֵּבנּו  מֹוֵרנּו  ֶׁשל  ַאְזָּכָרה  ָלנּו  ֵיׁש 

ְחִויָתה ַהּכֵֹהן ָזָצ"ל, הּוא ָהָיה ַרּבֹו ֶׁשל ַאָּבא ָזַצ"ל, ְוהּוא ָמַסר 

ֶאת ַעְצמֹו ַעל ַהּתֹוָרה. ָהָיה לֹו ִדּבּור ְמֻיָחד ְּבִמינֹו, ֲאָנִׁשים ָהיּו 

ׁשֹוְמִעים אֹותֹו ְוֹלא ִמְתַעְּיִפים, ָּכל ָּכְך ָהָיה ַמְמִּתיק ֶאת ַהּתֹוָרה 

ְּבִפי ַהּׁשֹוְמִעים. ָהָיה ָנבֹון ּוִפֵּקַח ָעצּום, ְויֹוֵדַע ִלְמׁשְֹך ַּתְלִמיִדים 

ְּבִאְמֵרי ִפיו ִּבְלַבד. ַּפַעם )ְּבִגיל ַאְרָּבִעים ְּבֵעֶרְך( הּוא 

ָהָיה חֹוֶלה ְוהֹוֵלְך ּוִמַּדְרֵּדר ַעד ֶׁשֹּלא ָיכֹול ָלזּוז 

ִּבְכָלל, ָאז ָלְקחּו אֹותֹו ָלֲעָיָרה "ַחָּמאם-ַאַּלף" 

ִּבְדרֹום ּתּוִניְסָיה )ִנְדֶמה ִלי(, ִּכי ָהיּו ָׁשם ַמְעָינֹות 

ַחִּמים ְּכמֹו ַחֵּמי ְטֶבְרָיה.

 ּוְמַסְּפִרים ִנְפָלאֹות ַעל ָּכל ִמי ֶׁשּתֹוֵרם ַלְיִׁשיָבה 

ַעל ְׁשמֹו "ָחְכַמת ַרֲחִמים", ְּביֹום ַהִהּלּוָלא. ִמי 

ֶׁשָּיכֹול ָלֶלֶכת ְלָׁשם ִהֵּנה ַמה ּטֹוב, ּוִמי ֶׁשֵאינֹו 

ָנה ִאי ֶאְפָשר ָלבֹוא  ָיכֹול ָלֶלֶכת ַיְדִליק ֵנר ְּבֵביתֹו ]ְוֵכן ַהּׁשָ

"ְלִעּלּוי  ְויֹאַמר  ְּבֵביָתם[,  ְוַיְדִליקּו  ַהּקֹורֹוָנה,  ַהְגָּבלֹות  ֵעֶקב 

ַהֹּכֵהן",  ְחִויָתה  ַחי  ַרֲחִמים  ַהָּגאֹון ַרִּבי  ְוַרֵּבנּו  ִנְׁשַמת מֹוֵרנּו 

ְוִכי ַאָּתה עֹוֶׂשה  ַהֹּזאת.  ַלְיִׁשיָבה  ְוִיְתֹרם  ֶּׁשִּיְרֶצה,  ַמה  ְיַבֵּקׁש 

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 ָהֵאֶּלה, הּוא רֹוֶצה 

ֶׁשִּתְלְמדּו תֹוָרה".

 ַּפַעם ַאַחת ָּבא ָלַרב ִמיֶׁשהּו ֶׁשָהָיה עֹוֵבד ַּבּסֹוְכנּות )ְוַכִּנְרֶאה 

ִהִּגיַע ֵמֶאֶרץ ְלִיְׂשָרֵאל ְלֶג'ְרָּבא(, ְוהּוא ֹלא ָהָיה ָכל ָּכְך ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה 

ּוִמְצוֹות, ָאז הּוא ָאַמר ָלַרב: "ֲאִני רֹוֶצה כֹוס ַמִים", ּוָבָאה ַהַּבת 

ֶׁשל ָהַרב ְוֵהִביָאה לֹו כֹוס ַמִים, ָאַמר ָלּה "ּתֹוָדה ַרָּבה" ְוִהְתִחיל 

ִלְׁשּתֹות, ִמָּיד ָׁשַאל אֹותֹו ָהַרב: "ָלָמה ָ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. ָּכָכה ִדֵּבר ִאּתֹו ְבַנַחת, ְוִאם ָהָיה ׁשֹוֵאל 

אֹותֹו ְבַתִּקיפּות "ָלָּמה ֹלא ֵבַרְכָּת?" ָהָיה אֹוֵמר 

לֹו: "ֲאִני ֹלא ְמָבֵרְך", ָלֵכן ָאַמר לֹו ַבֲעִדינּות, 

ֲהֵרי ַאָּתה אֹוֵמר ּתֹוָדה ַלַּיְלָּדה ֶׁשֵהִביָאה ְלָך ֶאת 

ַהּכֹוס, ָאז ְלִמי ֶׁשֵהִביא ְלָך ֶאת ַהַּמִים ְלַהְרוֹות 

ִצְמאֹוְנָך ַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ְלהֹודֹות?!

 ְוָהָיה ִמְקֶרה ַאֵחר ְּכֶׁשהּוא ָּבא ְלמֹוָׁשב ְּבֶרְכָיה, 

ּוְבֵליל ִּתְׁשָעה ְבָאב ָ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.

ָהַרב ָזַצ"ל ָהָיה לֹו ֵחן ְמֻיָחד, ָהָיה לֹוֵקַח ַּתְלִמיִדים ּוְמַחֵּנְך אֹוָתם 

ְלַהֲעִמיד ַּתְלִמיִדים  ְוָזָכה  ֶנֶפׁש,  ּוִבְמִסירּות  ְּבִחָּבה,  ְּבַאֲהָבה, 

ִמֵּׁשֶׁשת  ְּבָיֵדינּו  ַהְּמֻקָּבל  ָהִעּיּון  ֶאת  אֹוָתם  ּוְלַלֵּמד  ַהְרֵּבה, 

ְיֵמי ְבֵראִׁשית, ַּכָּמה ֵמאֹות ָׁשִנים ְּבתּוֶנס לֹוְמִדים ִעּיּון, ָמה ֶזה 

ִעּיּון? ְּכֶׁשַאָּתה קֹוֵרא ִמָּלה ַאָּתה ׁשֹוֵאל: ָלָּמה ִנְכְּתָבה ַהִּמָּלה 

ַהּזֹו, ֶזה ִלֵּמד ָהַרב ְלַתְלִמיָדיו ְוִהְמִׁשיכּו ְּבַדְרּכֹו. 

ְוֶהָחָכם ַהֶּזה ַלְמרֹות ֶׁשֹּלא ָהיּו לֹו ָבִנים ַמָּמׁש, ָהיּו לֹו ָבִנים, ִּכי 

ַהְּגָמָרא )עיין יבמות דף ס"ב ע"ב, ובספר חומת אנך בראשית ל"א, 

מ"ג( אֹוֶמֶרת ֶׁשַּגם ְּבֵני ָבנֹות ֲהֵרי ֵהם ְּכָבִנים, ִאם ָאָדם ֵאין לֹו 

ָבִנים ֶאָּלא ַרק ָּבנֹות, ֹלא ִיְתַעֵּצב ִּכי ַהָּבִנים ֶׁשִּיָּוְלדּו ְלאֹוָתן ָּבנֹות, 

ֶנֱחָׁשִבים ְּכמֹו ָבִנים. ְוַהְּגָמָרא ֵהִביָאה ָלֶזה ַכָּמה ְפסּוִקים. ְוַגם 

ֵיׁש לֹו ָבִנים רּוָחִנִּיים, ּוְכמֹו ֶׁשַרב ַהאי ָּגאֹון ָהָיה ֲעִריִרי ל"ע, ֹלא 

ָהיּו לֹו ֹלא ָבִנים ְוֹלא ָבנֹות. ּוְכֶׁשִּנְפַטר ִלְפֵני ֶאֶלף ָׁשָנה ָפחֹות 

ְמַעט )ִּבְׁשַנת ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים תשצ"ח(, ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַהָּנִגיד ֶׁשַחי 

ַאֲחָריו ָּכַתב ָעָליו ִקיָנה, ּוְבֶאְמַצע ַהְּדָבִרים ֶׁשל ַהִּקיָנה ָאַמר: 

"ְוִאם ָהַלְך ְוֵאין לֹו ֵבן ְּביֹום ָהְלכֹו ְלַתְחִּתָּיה ְוכּו', ְיָלִדים לֹו ְבָכל 

ֶאֶרץ ַעְרִבית ֶוֱאדֹוִמָּיה" – ֵיׁש לֹו ַתְלִמיִדים ְּבָכל ָהעֹוָלם, ִּבְמִדינֹות 

ֲעָרב ּוִבְמִדינֹות ֱאדֹום. ִּכי ֶהֱעִמיד ַּתְלִמיִדים ַהְרֵּבה ְמאֹד. ְוֵיׁש 

עֹוד ֶאָחד ֶׁשָהיּו לֹו ַרק ָּבנֹות, ַאֶּתם יֹוְדִעים ִמי ֶזה? ַרֵּבנּו ֲחַנְנֵאל, 

ָהיּו לֹו ֵּתַׁשע ָּבנֹות, ּוָבִנים ֵאין לֹו )ָּכָכה ָכתּוב ַּבְּסָפִרים ַהַּקְדמֹוִנים, 

ַעֵּין ְּבֵסֶדר ַהּדֹורֹות ְׁשַנת ד' ֲאָלִפים תת"י(, ֲאָבל ֵּפרּוׁשֹו ִנְפָלא ְמאֹד, 

ַּכָּמה ְפָעִמים ִנְדָחִקים ַהְּמָפְרִׁשים ְלָהִבין ֶאת ַהְּגָמָרא, ְוִגְרָסא 

ֶאָחת ֶׁשּלֹו ְמִאיָרה ֶאת ָהֵעיַנִים. )ספר "השיעור" עמוד רצ"ז - גליון 

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

196 אותיות י' – י"ג(.

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

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

ְּתִפִּלין ֶׁשל רֹאׁש". ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּמָרן ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך )סי' כ"ז סי"א( ָּכַתב "טֹוב ִלְהיֹוָתם 

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

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

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

א. ָמָרן ַרִּבי ְחִויָתה ֹלא ָהיּו לֹו ָבִנים ִּכי ִאם ָּבנֹות, 

ֲאָבל ְּבֵני ַהָּבנֹות ֶׁשּלֹו ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְּגדֹוִלים, 

ְוִיְּסדּו ְיִׁשיָבה ַעל ְׁשמֹו ְבמֹוָׁשב ְּבֶרְכָיה ְוָקְראּו 

ָלּה: "ָחְכַמת ַרֲחִמים", "ָחְכַמת" ַעל ֵׁשם ָחָכם 

ֶׁשְּׁשמֹו ַרִּבי ְכִמֶּייס ַחְכמֹון, ְו"ַרֲחִמים" ַעל ֵׁשם 

ָהַרב. ְוֵיׁש ָלנּו ָׁשלֹוׁש ְיִׁשיבֹות ָּבעֹוָלם ַעל ֵׁשם 

ַרִּבי ַרֲחִמים ַחי ְחִויָתה ַהּכֵֹהן: ְיִׁשיַבת "ָחְכַמת 

ַרֲחִמים", ְיִׁשיַבת "ּתֹוָרה ְוַרֲחִמים" ְּבָּפִריז ֶׁשל 

ַרִּבי ּבּוִגיד ַסֲעדֹון ָזַצ"ל, ִויִׁשיַבת "ִּכֵּסא ַרֲחִמים". 

ָהֵאֶּלה:  ְוָראֵׁשי ֵתבֹות ֶׁשל ְׁשלֹוׁש ַהְּיִׁשיבֹות 

ָחְכַמת ַרֲחִמים, ּתֹוָרה ְוַרֲחִמים, ְוִכֵּסא ַרֲחִמים, 

ֶזה חת"ך, ֶׁשֶּזה ַהֵּׁשם ֶׁשל ַהַּפְרָנָסה, "ּפֹוֵתַח 

ֶאת ָיֶדָך" )תהלים קמ"ה ט"ז( סֹוֵפי ֵתבֹות חת"ך. 

ִמי ֶׁשּתֹוֵרם ַלְּיִׁשיבֹות ֶׁשּלֹו ְוִלְׁשַאר ַהְּיִׁשיבֹות 

ָלנּו ַעְׂשרֹות  ְוֵיׁש  ַהְצָלָחה ַרָּבה ְמאֹד,  ֵיׁש לֹו 

ִסּפּוִרים ַעל ֶזה. )גליון 196 אות י"א(.

ֵתבֹות  ְבָראֵׁשי  קֹוְרִאים  ְחִויָתה  ְלַרִּבי  ב. 

מוהרח"ך, ַהְּבָעָיה ֶׁשְּבֶג'ְרָּבא ֵיׁש ַהְרֵּבה כֲֹהִנים 

ומוהרח"ך ָיכֹול ִלְהיֹות ְׁשֵני ֵפרּוִׁשים, מוהרא"ך 

ָיכֹול ִלְהיֹות ְׁשֵני ֵפרּוִׁשים, מוהרס"ך ְׁשלֹוָׁשה 

ֵפרּוִׁשים )ַרִּבי ָסאִסי כֵֹהן ְׁשֹלְׁשָּתם, ֶאָחד ֶׁשִחֵּבר 

ְוֶאָחד  ֶג'ְרָּבא[,  ֵסֶפר ִּבְרַּכת ה' ַעל ְּבָרכֹות ]ראב"ד 

ִחֵּבר ֵסֶפר ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך ַעל ַהַּתְלמּוד, ְוֶאָחד ֶׁשָהָיה 

ְוַעְכָׁשו הֹוִציאּו לֹו ֵסֶפר ְׁשֵאלֹות  ַרב מֹוָׁשב ְּבֶרְכָיה 

ּוְתׁשּובֹות, הּוא ָהָיה לֹוֵמד ְּבַחְברּוָתא ִעם ַאָּבא ָעָליו 

ַהָּׁשלֹום ְוַחי ִּתְׁשִעים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה(, ְּכֶׁשַאָּתה אֹוֵמר 

מוהרח"ך ַּתִּגיד ָמה ַהֵּׁשם ֶׁשּלֹו ְּבִדּיּוק. )שם 

הערה 12, וגליון 194 הערה15(.
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