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מפגן כח" :עם ישראל חי"
כי בפנימיותם ובמעשיהם הם קרובים ביותר
לתורה ולמצוות" .אל תראוני שאני שחרחורת –
ששזפתני השמש".
כמו כן ,במפגן הכח האדיר הזה ,עם ישראל זעק
בקול רם "בוז" אחד גדול לתשקורת הישראלית,
אשר ניסתה בכל כוחה להשחיר את דמותו מלאת
ההוד של מרן זצ"ל :בכנויי גנאי ,הוצאת דברים
מהקשרם ,ניפוח אמירות חריפות ,פרשנות
שקרית לדברים ,והעלמת צדדים חיוביים
בדמותו .המוני בית ישראל ,הצביעו ברגליהם
שאין הם מאמינים לתשקורת ,ונתנו לה סטירת
לחי מצלצלת ,שעוד יזכרוה שנים רבות...

קרוב למיליון ישראלים ,גברים נשים וטף,
אשכנזים וספרדים ,חילונים דתיים וחרדים,
השתתפו בהלווייתו של מרן רבנו עובדיה
יוסף זצ"ל .בחשבון פשוט ,אחד מתוך עשרה
ישראלים ,ואחד מתוך כל שבעה יהודים ,כששמע
ביום שני באחת ועשרים בצהריים שהרב עובדיה
נפטר ,נחפז להגיע כמה שיותר מהר לירושלים.
בנוסף למיליון המשתתפים בלוויה היו עוד שני
מיליון אנשים שרצו בכל נפשם להגיע ,אלא שלא
יכלו להגיע בשל סיבות כאלו ואחרות (שמירה
על התינוקות בבית ,וכדומה) .או שלא הצליחו
להגיע ,עקב הפקקים האדירים והמחסור בכלי
תחבורה בזמן הלוויה .נמצא ,שרוב העם השתתף
הזאבים מייללים
בלווית מרן זצ"ל ,חלקם באופן פיזי וחלקם
בהקשבה לכלי התקשורת השונים.
למרבה הפלא ,לאחר פטירתו של מרן גם
צריך לזכור :עצרות והפגנות ענק חילוניות ,הן
מאורגנות מראש ,עם מודעות ואוטובוסים ומטות
ערים .ואף כוללות הופעות חינם של זמרים
מפורסמים .אבל כאן הכול קרה מעכשיו לעכשיו.
ללא שום ארגון מסודר ,גל של אהבה קם ועלה
לירושלים .למה הם באו?

מפגן כח לאהבת מרן והיהדות

הם באו ,כי יחד עם גדלותו הענקית של מרן
בתורה ,יחד עם זאת שהיה פוסק הלכה אדיר,
ולוחם מלחמתה של תורה בעוז וללא חת ומורא,
בד בבד הוא היה גם אבא רחום ,ענוותן ,ואוהב
ישראל עצום שאין שני לו .מנהיג אבהי שייזכר
עוד אלפי שנים .כזה היה מרן זצוק"ל :מחד,
מנהיג עוצמתי תקיף וקובע סדרי עולם .ומאידך,
היה אב רחמן ,שליטף את נפשות כולנו ,והעניק
צ'פחות של חיבה לכל יהודי שנכנס להתברך
על ידו .כל מדוכדך יצא ממנו בפנים מאירות
ושוחקות .עם ישראל חש אהבה זו ,והחזיר
אהבה למרן ,כדברי החכם מכל האדם" :כמים
הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" .זו הסיבה,
שמיליון איש התאמצו להגיע מכל קצווי הארץ,
כדי לזכות בעוד כמה רגעים אחרונים של קירבה
לאבא אוהב.
זווית נוספת של הלוויה :בהלוויתו של מרן,
מיליוני אנשים הכריזו בקול גדול" :אנחנו קשורים
לתורה ,ליהדות ,ולחכמי ישראל!!! גם אם אנחנו
נראים כלפי חוץ רחוקים מתורה ,עם קוקו ועגיל,
בלבנו פנימה בוערת אש של קדושה!!!" .ישנם
כאלו שהיו בהלם מהגילוי הזה ,אבל הארגונים
העוסקים בקירוב והחזרה בתשובה כלל וכלל
לא הופתעו מכך .הרי בכל יום ,הם פוגשים את
אחינו היקרים ,הנראים כלפי חוץ כל כך רחוקים
מתורת ישראל ,אך לאחר שיחה קצרה מתגלה,

מלאכים רעים אלו עונים אמן בעל כרחם ,והם
משבחים ומפארים את שמו של מרן .ישנם
אפילו בעיתונות החילונית ,הקוראים לחשבון
נפש והכאה על חטא ,בשל עיוות דמותו של הרב
עובדיה במשך עשרות שנים .מה באמת עובר
עליהם?
התשובה לשאלה הזו קשורה בשאלה אחרת :מדוע
באמת התקשורת כל כך השחירה את דמותו של
מרן? למה? אז ככה ,ראשי הציונות הגו להקים
מדינה עם תרבות מערבית חילונית ,וכלל לא
העלו בדעתם להעלות את הספרדים לארץ ,אשר
לדעתם הינם גם פרימיטיביים וגם דתיים ...אלא
שמסובב הסיבות חשב אחרת .לאחר שנרצחו
מיליוני אחינו הקדושים הי"ד בשואה האיומה,
ועקב חוסר בעולים אירופאים ,בלית ברירה
הוחלט להעלות את הספרדים לארץ .בד בבד,
הם העלו בלבם תוכנית שטנית :נכניס אותם
ל"כור היתוך" שיוציא מלבם כל זיק של אמונה,
ונהפוך אותם ל"ככל הגויים בית ישראל" .נעקור
את מסורת המזרח מתרבותם היהודית ,וננחיל
לילדיהם את התרבות הרעה של המערב הפרוע
והפרוץ .הזקנים ישארו בבתי הכנסת וילמדו
זוהר וגמרא ,ואת הצעירים נעביר את "תכנית
ההתנתקות" מן המסורת היהודית.

לצערנו ולבושתנו ,נראה היה כי מעשה שטן
הצליח ,ואכן ,ילדי העולים הועברו ל"כור ההיתוך"
המערבי ,בחינוך "ממלכתי" .עד שנדמה היה כי
כבר אין כמעט צעירים ספרדים לומדי תורה,
מלבד מתי מעט שניצלו בתיבת נוח של הישיבות
הקדושות .עד שבא המאור הגדול ,מאור ישראל,
וחולל מהפך אדיר של תשובה במשך יובל שנים.
לנגד עיניהם המשתאות של עוכרי ישראל ,קם
מחנה ענק של חיילי צבאות ה' אלוקי ישראל,
מבני עדות המזרח בפרט ומכל העדות בכלל,
ההולכים בדרך ישראל סבא ,בשמירת תרבות
העולם היהודי המקורי .והזאבים החלו מייללים
בזעקות שבר ,הם לא יכלו להשלים עם העובדה
שמרן הוציא טרפם מבולעם .הם החליטו להשחיר
את פני הרועה המציל את עדרו מעדת הטורפים.
כל הכתבות והמאמרים היו ממוקדי מטרה עם
אינטרס ברור ,לשבור את תרבות המזרח הדתית.
כעת לאחר פטירתו של מרן ,מאחר שאין להם
אינטרס להלחם בו ,באופן פתאומי הם הפסיקו
להשחיר את פניו .דברים אלו אינם פרשנות
שלי ,האמיצים מביניהם כתבו/אמרו כן בעטם
ובקולם ,והודו על האמת( ...לאור האמור ,נדע
להתייחס בהתאם לכל דברי הבלע שהושמעו
בכלי התקשורת השונים כנגד מרן).

פטירה בשעה טובה
יחסיו של מרן עם חוג חרדי מסוים ורבניו ידעו
עליות ומורדות .היו אף תקופות שהם ורבניהם
לחמו בגלוי במרן .עילת העילות וסיבת הסיבות
סובב ,שמרן נפטר בתקופה בה מנהיגי אותו החוג
הינם בקשרי ידידות והערכה עם מרן .הערכתם
התחזקה למרן במיוחד בתקופה האחרונה ,היות
והוא נלחם בכל כוחו נגד גזירת הגיוס .והתוצאה
הייתה ,ש"כבוד גדול עשו לו במותו"  -כל החוגים
החרדיים ,כולל אותו החוג הנ"ל ,השתתפו
בלווית מרן ,ורבניהם אף היו בין הסופדים למרן.
כפי שאכן קרה אצל הרמב"ם עליו השלום,
והמקובל הרמח"ל עליו השלום ,שרבנים גדולים
לחמו נגדם בחייהם ,שרפו את ספריהם ,והחרימו
את הרמח"ל .ואילו לאחר פטירתם ,כל עם
ישראל מזכיר את שמם הנורא בסילודין .וכבר
כתב מרן זצ"ל ביומנו האישי ,בתקופה שלחמו בו
בירושלים ,עקב שחלק על הבן איש חי בהלכה,
עד ששרפו את ספריו ,ומרוב צער מרן הגיע עד
לשערי מוות ה' ירחם" :כל אדם גדול קמים לו
מתנגדים רבים"...

"הבהרה ובקשה"

גיליון חודש חשוון כמעט הודפס ,ואז באה השמועה הקשה על הסתלקותו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל .לא היה מן הראוי בעת
כזאת להוציא גיליון רגיל .מאידך ,לכתוב גיליון חדש על מרן לא היה בכוחנו ,שהרי "לשמע זאת רפו כל ידיים" .זו הסיבה שגיליון
חודש חשוון לא יצא לאור .כעת משהתאוששנו מעט מהמכה שניחתה עלינו ,אנו מוציאים גיליון כפול ומרשים לכבודו של מרן זצ"ל.
עלויות ההדפסה והמשלוח של גיליון זה גדולות במיוחד ,אנו מבקשים מכל מוקירי זכרו של מרן זצ"ל להשתתף בהוצאות.

כל התורם להוצאת העלון ,יוזכר שמו לברכה והצלחה בציונו של מרן זצ"ל.
צלצלו054-8486662 :

המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם (תמורת דמי משלוח בלבד) יתקשרו לטל ,054-8486661 .אחרי השעה 16:00
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השקדן

גדלותו של מרן זצ"ל בתורה ,ובקיאותו בעשרות אלפי ספרי הקודש ,היא מן המפורסמות .הוא זכה לכך ,מאחר שניצל באופן מעורר השתאות
את כל זמנו ,דקה דקה ,שנייה שנייה ,ללימוד התורה .במשך כל ימי חייו לא משה התורה מפיו ,וזמנו היה יקר עליו כנפשו ממש .הן בזמן
גדולתו ,על אף שהיה טרוד בהנהגת הציבור ,והן בימי בחרותו ,מתוך עניות נוראה .לדוגמא ,לאחר נישואיו העוני היה כה רב בביתו ,עד שהוא
נאלץ לגדל את משפחתו ההולכת וגדלה בחדר קטן כל כך ,שלא הייתה אפשרות להכניס לשם גם שולחן וכסאות וגם לפתוח את המיטות בו
זמנית .מרן זצ"ל העתיק את משכנו פעמים רבות :ירושלים ,מצריים ,פתח תקווה ,ירושלים ,תל אביב ,ושוב ירושלים ,אך בכל מקום ובכל מצב
ניצל את זמנו אך ורק ללימוד התורה ולכתיבת ספריו הרבים .אף בחודשיו האחרונים למד תורה מתוך ייסורים קשים ומרים .לפניכם כמה
עובדות מאלפות על התמדתו העצומה של מרן זצ"ל:
בתלמוד תורה ,עת השתובבו חבריו ופרקו
את מרצם במשחקים ,היה הילד עובדיה יוסף
יושב ושוקד על תלמודו .אך הוא לא הסתפק
בזאת ,רצונו היה שגם אחרים יתעלו בתורה,
והיה מושך עמו מדי פעם את אחד החברים
מתוך משחקיו ,ומעודדו לחזור איתו על הנלמד
בכיתה.
בגיל  12החל מרן ללמוד בישיבת "פורת
יוסף" בעיר העתיקה בירושלים .במשך 12
שנים רצופות שם לילות כימים ללימוד הש"ס
והפוסקים ,ולא ביטל מזמנו אפילו שנייה אחת.
סיפר מרן זצ"ל ,כי את בקיאותו בתנ"ך -אשר
היה יודע בעל פה כידוע -רכש בחמש דקות
של ההפסקה בין סדר הלימוד לתפילת מנחה...
חבריו באותם הימים מספרים ,שאף בזמן
הארוחות היה מקפיד להביא איתו דף גמרא,
והיה לומד בזמן הארוחות .לעיתים תכופות
היה עושה סיום מסכת ,סיום מיוחד על הלימוד
שלמד תוך כדי הארוחות.

ובלכתך בדרך
הגאון הגדול הרב בן ציון אבא שאול
זצ"ל ,ומרן זצ"ל ,היו צועדים רגלית
בכל בוקר מביתם שבשכונת בית

ישראל אל הישיבה בעיר העתיקה ,וגם חוזרים ועוד עמוד ,גמרות שלמות גמרתי בצורה הזאת".
רגלית מהישיבה לביתם .כל הדרך היו הם
לימוד לאור הירח
משננים את לימודם ,ובכל יום היו מספיקים
לשנן דף גמרא בהלוך ודף גמרא בחזור ...כמו כן
מספר הרה"ג שלום כהן שליט"א ,ראש ישיבת באחד הלילות איחר הנער הרך להגיע לבית
פורת יוסף" :אני זוכר את מרן זצ"ל בנערותו ,הוריו ,ולא שמעו בני הבית את דפיקותיו.
הולך בשוק הערבים וגמרא בידו ,היה מסתכל התיישב הנער על מדרגת החצר ,ולאור הלבנה
כמה שורות בספר ,ואחר כך חוזר עליהם בעל שהייתה במלואה שינן את תלמודו עד לאור
פה ,שוב מעיין בספר וחוזר על זה בעל פה ."...הבוקר...
סיפר לי שכנו של מרן בתקופה שהיה אברך כאשר העוני היה רב בבית ,רצה האב שגם בנו
צעיר ,שכאשר מרן היה ממתין לאוטובוס (קו עובדיה יעזור לו לפרנס את המשפחה ,נתן
 )3הוא היה שקוע בריכוז עצום בספר שבידו ,לו שק סוכר והניחו בשוק למכור את הסוכר.
ואף לא היה מרגיש שהאוטובוס הגיע לתחנה .בלילה חזר העילוי עם שק ריק .שאלו אביו:
נהגי האוטובוס הכירוהו והיו צופרים לו בהגיעם "והיכן הכסף?" ,ענה הבחור המתמיד" :אני
לתחנה .וגם כשהיה מאכיל את ילדיו ,היה מניח ישבתי ולמדתי ,ולא שמתי לב מי בא ולקח את
ספר פתוח על השיש ,מסתכל בספר ,ניגש הסוכר" .ראה האב שאין בנו עובדיה מתאים
לילדיו להאכיל אותם ,שוב רץ לעיין בספר ,לעבודה ,עזבו לנפשו והניחו ללמוד תורה
כחפצו.
וממשיך להאכיל את ילדיו.
וכך סיפר מרן בערוב ימיו" :כשהייתי צעיר ,הייתי באחד הימים עברה הישיבה ללמוד בבית
בא כל ליל שבת אחרי התפילה לעשות קידוש .הכנסת "סילוורה" ,בגלל פרעות הערבים.
עד שמסדרים ועד שיושבים ,היתה לי גמרא בימים טרופים אלו עשו הבחורים לעצמם
ביד והייתי גומר עמוד ,שני עמודים ,שלושה חופשה ל 10-ימים .אך מרן זצ"ל לא היה אצלו
עמודים ,כמה שיכול ,בינתיים עד שיגידו 'שלום מושג של נופש כלל וכלל בכל ימי חייו ,ולכן
עליכם' 'אשת חיל מי ימצא' ,הייתי גומר עמוד הוא נשאר לבדו בבית הכנסת ,והחל ללמוד

שלי ושלכם – שלה!
כאשר אנו מזכירים את גדלותו של מרן ,חובה
לציין שהכל נזקף לזכותן של שתי נשים צדקניות:
אימו של מרן ,ואשתו של מרן .כפי שאמר רבי
עקיבא על אשתו רחל" :שלי ושלכם – שלה".
כלומר ,התורה שלי והתורה שלכם [התלמידים]
שייכים לאשתי היקרה .כך אנו נאמר ,כל התורה
שמרן למד ולימד נזקפת לזכותן של אימו ואשתו
ז"ל.

אימו של מרן
אימו של מרן ,גורג'יה בעיראקית ,יפה בעברית,
היא זאת שעודדה את בנה ,ודרבנה אותו ללימוד
התורה .וכאשר אביו של מרן ,רבי יעקב ,ביקש
ממנו שיסייע לו בעבודתו השכם בבוקר ,ולאחר
מכן יחזור לתלמודו .וזאת עקב קושי הפרנסה
שהיה באותם הימים ,שהייתה עניות קשה ,וכל
אחד היה נעזר בבניו לפרנסתו .אולם אמו של
מרן ,מתוך הערכתה לתורה ,הייתה מעוניינת
שבנה ישקיע את כל זמנו ללימוד התורה ,ושלא
יסייע בענייני הפרנסה אפילו מעט .על כן הייתה
היא משכימה קום בעצמה ,נוטלת על שכמה את
העבודה שהיה בנה אמור לעשות ,ופוטרת את
בנה מעבודתו ...כמו כן ,לפי מצב העניות והצנע
ששררו באותם הימים ,ממתקים היו מצרך נדיר
מאד ,ולא היו הילדים מקבלים איזה ממתק כי
אם בערך פעם אחת בחודש .אך אמו של מרן,
הייתה חוסכת לכבוד בנה כל מיני ממתקים ,כדי
לעודדו ללימוד התורה הקדושה.
כל ימיו חש מרן הכרת הטוב כלפי אמו .וכאשר
לבש בפעם הראשונה את לבוש הרבנים "פראק",
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ביקש שאמו תגיע לביתו ,ונזהר ללובשו בפניה,
לשמח נפשה .ובאמת אמו התפעלה מאד
ודמעות שמחה עמדו בעיניה ,בראותה את בנה
מחמד-נפשה לבוש באיצטלא זו .וכאשר חיבר
את ספרו הראשון ,שו"ת יביע אומר חלק א' ,הוא
מזכיר בהקדמתו ,שכל תורתו היא בזכות אימו.
אחר פטירת מרת אימו ע"ה ,אירע מעשה הפלא
ופלא :בכל יום ויום מימי השלושים אחר פטירתה,
הייתה באה יונה לבנה ויושבת על אדן חלונו של
מרן .אחר השלושים התעופפה היונה ולא חזרה
שוב .אולם לאחר שנים ,בשנת התשכ"ח ,בעת
שמרן נתמנה לכהן כרבה הראשי של תל אביב,
בעת ההכתרה ,נכנסה שוב יונה לבנה למקום
ההכתרה ,בית הכנסת הגדול שבעיר .ובעת שנשא
מרן את נאומו ,נעמדה היונה על קרנות התיבה,
כאילו מקשיבה היא לדרשתו .בסיום הדרשה,
נסתלקה היונה ,עפה ולא שבה .לאחר מכן אמר
מרן ,שהייתה זו נשמת אמו ע"ה ,שבאה שם
לראותו בגדולתו( .ספר "אביר הרועים" ,להרה"ג יעקב
ששון שליט"א ,נכדו של מרן ,בשם אמו – בתו של מרן).

אשתו של מרן
אשתו של מרן זצ"ל ,הרבנית מרגלית יוסף
ע"ה ,נטלה על עצמה את כל עול הבית ,וגידול
 11הילדים ,כדי שבעלה יהא פנוי כולו ללמוד
וללמד .היא שמרה מכל משמר שמרן לא יופרע
מלימודו ,ולכן היא חינכה את כל ילדיה לשחק
בבית בשקט( ...קורות חייה נכתבו בספר "באשר
תלך" ,שחיברה נכדתה גב' מ.קציר .ניתן לקרוא
שם בהרחבה אודות אישיותה הגדולה) .לפניכם

מספר קטעים מההספד שנשא מרן זצ"ל על אשתו
הדגולה:
"צופיה הליכות ביתה" ,עשתה כל מה שנחוץ
בשביל הבית .היא גידלה את בניה לתורה .הרבה
פעמים אני לא ידעתי משום דבר .ילד חולה בבית,
ואני לא יודע שהוא חולה .לוקחת אותו בעצמה,
כשהייתה בהריון בחודשים האחרונים להריון,
הייתה נושאת את הילד החולה ,ולוקחת אותו
לבית החולים ,ולא מטריחה אותי' ,בא תקח את
הילד' ,לא .ואני לא יודע בכלל שהוא חולה .בא
מישהו שואל אותי מה שלומו של הבן שלך? –
וכי מה יש לו? אומר לי ,ראיתי אותו בבית חולים.
אני לא ידעתי כלום .איפה יש אישה כזאת?
זה המסירות שלה ,בשביל שלא תסיט אותי
מהלימוד שלי ,לא להטריד אותי מהלימוד שלי.
כשהדפסתי את הספר הראשון שלי" ,יביע אומר"
חלק א' ,הייתי מתלבט מאיפה להביא כספים
בשביל להדפיס ...והיא כשראתה את צרתי שאין
לי כסף להדפיס את זה ,באה והביאה לי 200
לירות .באותו זמן  200לירות – ...מאיפה יש לך
מאתיים לירות? אתם זוכרים שהיה אז קיצוב של
כרטיסים ,שכל אחד קונה הכל על פי כרטיסים.
דברים שהם מותרות לא הייתה קונה ,הייתה
מוסרת את זה לחנווני ,ונותן לה במקומם כסף.
מזה חסכה פרוטה לפרוטה ,והביאה לי' .קח,
הנה מאתיים לירות ,תדפיס את הספר שלך' .אני
הופתעתי כמובן לטובה ,מהכסף של יביע אומר
חלק א' נדפס גם חלק ב' ,ומהכסף של חלק ב'
נדפס חלק ג' ,וכל הסדרה .כל התורה כולה היא
משלה .שלי ושלכם שלה היא.

ספר בהשאלה ליומיים

בהתמדה רבה מסכת בבא קמא ,כאשר חזרו
הבחורים מחופשתם ,מצאוהו אוחז כבר בדף
צ"ט .כך ניצל את זמנו עד שהספיק ללמוד  98שח מוכר ספרים בחנות ותיקה לספרי קודש
בירושלים" :לפני שנים רבות בא אלי נער צעיר,
דפי גמרא בימים מועטים...
וביקש ממני ספר יקר ערך שלא היה מצוי כל כך
בחנויות הספרים .כששמע את מחירו הגבוה של
שבת בספרייה
הספר ,וראה שאין בכוחו לשלם מחיר זה ,ביקש
ביום שישי נהג מרן זצ"ל לקום באשמורת ממני להשאיל לו את הספר ליומיים ,הסכמתי
הבוקר כדי להתפלל עם הנץ החמה ,לאחר לכך .לאחר יומיים השיב לי את הספר ,ומאז
התפילה היה מסתגר בספרייה הממוקמת בבית היה עושה כן לעתים קרובות ,היה משאיל ממני
הכנסת "שושנים לדוד" ,שבשכונת בית ישראל ספרים ,ומחזיר אותם כעבור יומיים .פעם אחת
בירושלים ,והיה לומד ספרי שאלות ותשובות כשהחזיר לי את אחד הספרים שאלתיו" :מה
(שו"ת) בהלכה ברציפות ,במשך כל שעות אתה כבר יכול לעשות בספר במשך יומיים?".
היום עד לכניסת השבת .גבאי בית הכנסת השיב לי אותו הנער" :כיוון שאיני יכול לקנותו,
שחשש שמא יקח הבחור הצעיר מן הספרים והספר נחוץ לי מאד ,ישבתי במשך יומיים
יקרי הערך לביתו ,סירב להרשות לו לשבת אלו ולמדתי את כל הספר בעל פה מתחילתו
בספרייה שעות רבות כל כך ,ורק לאחר הפצרות ועד סופו ,עכשיו שהספר מונח בראשי ,שוב
מרובות נעתר לבקשתו ,בתנאי שהוא (הגבאי) איני זקוק לספר" .סיים אותו מוכר ספרים את
ינעל את דלת הספרייה מבחוץ ,וסמוך לכניסת סיפורו" :אותו נער לא היה אחר אלא העילוי של
השבת יפתח לו את הדלת ,כדי שיצא לקבלת ישיבת "פורת יוסף" באותם הימים ,אשר לימים
שבת ולתפילת ערבית .ביום שישי אחד שכח נעשה לאחד מגדולי הדור ,הלא הוא הגאון מרן
הגבאי את הבחור היושב ולומד בספרייה ,ולא רבינו עובדיה יוסף."...
פתח את הדלת בכניסת השבת .באותו יום ,היה
גם השקדן הצעיר שקוע בתשובה מעניינת ,עד
לימוד בזמנים מיוחדים
שלא הבחין שכבר נכנסה השבת .בנתיים כבר
הציבור התפלל ערבית והלך לביתו .כשהבחין התמדתו של מרן זצ"ל אינה יודעת זמנים:
הצעיר בכך ,החל דופק בחזקה על הדלת מעניין לראות בספריו את התאריכים והזמנים
במשך שעה ארוכה ,עד שקול הדפיקות הגיעו לכתיבת התשובות .כך למשל ,אנו מוצאים
לאוזני השכנים ,שהלכו מיד לביתו של הגבאי ,בשו"ת יביע אומר (ח"ז סימן נד) תשובה
שבא במרוצה ופתח את הדלת לעילוי הצעיר ,שנכתבה ב"מוצאי יום הכיפורים תשמ"ח",
ובפיו בקשת סליחה על כך ששכח לפתוח את זמן שכולם עייפים מהצום והתפילות ,והולכים
הדלת .בעקבות מאורע זה החליטה הנהלת בית לנוח ,ומרן זצ"ל ללא ספק היה עייף שבעתיים
הכנסת ,שלא לנעול יותר את דלת הספרייה במוצאי כיפור ,כיוון שהיה רגיל להוריד דמעות
בפני העילוי הצעיר ,והותר לו להיכנס לשם בכל כנחל בתפילות ווידוי יום הכיפורים ,אך הוא לא
עת שיחפוץ.
הלך לנוח ,אלא ישב וכתב תשובה בהלכה.

מתוך עיון בפרוטוקולים
אשר בבית הדין בפתח תקווה,
מהתקופה בה מרן זצ"ל היה חבר בית
הדין שם ,הבחין הראשון לציון ,הרה"ג
משה שלמה עמאר שליט"א ,שמרן עסק
בענייני בית הדין בזמנים לא זמנים .הרב מצא
שם פרוטוקול הנושא את התאריך "יום חמישי,
י"ג ניסן" ,בפרוטוקול מתואר ,שביום זה הגיעו
בני זוג להתגרש .אין ספק ,שדיין אחר היה דוחה
את הדיון עד לאחר הפסח ,שהרי בלילה עורכים
בדיקת חמץ ,ולמחרת ,זה ערב שבת וערב
פסח וההכנות רבות .אבל כשהבחין מרן זצ"ל
שהעניין דחוף ,ויפה שעה אחת קודם לסדר
את הגירושין ,כתב החלטה בכתב ידו ,להזמין
למחרת את הצדדים עם העדים לבירור השמות.
ואכן למחרת ,ערב שבת וערב פסח ,הגיע מרן
זצ"ל לבדו לבית הדין ,ערך הסכם גירושין בין
בני הזוג ,קיבל את העדים לבירור השמות,
וסידר להם את הגט .בהיות ו"הספרא דדיינא"
(כותב הפרוטוקולים) לא היה ביום זה ,מרן כתב
את הפרוטוקול בכתב ידו .מתוך הפרוטוקול
נראה ,שמרן זצ"ל לא עזב את בית הדין לפני
השעה שלש-ארבע אחר הצהריים...
מעניין לעניין באותו עניין נציין ,כי פעם בא
יהודי בערב חג הפסח בשעות הצהריים לביתו
של מרן זצ"ל ,בזמן שההכנות רבות לעריכת ליל
הסדר וטיפול בילדים ,וראהו שקוע בתלמודו,
ועשרות ספרים פתוחים לפניו .הגיב אותו האיש
בהתפעלות" :איך אפשר ללמוד בשעה כזו?!".
נענה מרן והשיב לו" :מה אתה מתפעל ממני?
עליך להתפעל מהרבנית ,שמוכנה ליטול על
עצמה את כל עול הבית ,ולאפשר לי ללמוד
בלי הפרעה!" .שלי ושלכם שלה הוא.

אהבת תורה
בוודאי שואלים אתם את עצמכם :כיצד ניתן
ללמוד כל כך הרבה במשך כל החיים? ,מאין
הכוחות הפיזיים והנפשיים לכך? התשובה לכך
היא אחת" :אהבת תורה" .מרן הרגיש תענוג
מיוחד ומתיקות מיוחדת בלימוד התורה .הוא
חש באופן מוחשי את דברי נעים זמירות ישראל
על התורה" :מתוקים מדבש ונופת צופים".
לכן באופן טבעי הוא היה להוט אחר התורה,
"משוגע על התורה" ,ולא היה צריך להכריח
את עצמו ללמוד .וכך כותב רבי חיים בן עטר
בספרו "אור החיים" (דברים כו ,יא)" :ואין
טוב אלא תורה ,שנאמר' :כי לקח טוב נתתי
לכם' ,ואם היו בני האדם יודעים ומרגישים
במתיקות ובעריבות טוב התורה  -היו משתגעים
ומתלהטים אחריה ,ולא יחשב בעיניהם מלוא
עולם כסף וזהב למאומה ,כי התורה כוללת כל
הטובות שבעולם"( .כדי להשיג מתיקות התורה,
צריך לטהר את הנשמה מכל מיני טומאות של
אייפונים ואינטרט פרוץ וכדומה ,ואז הנשמה
תרגיש באופן טבעי את מתיקות התורה.)...

"מקטנותי היה לי חשק גדול לספרים"
סיפר מרן בראיון האחרון של חייו (עיתון
"המודיע")" :ברוך-ה' מקטנותי היה לי חשק
גדול לספרים .יש לי כאן בספריה שלי למעלה
מרבבה ספרים .לכל אחד מספרי הקודש הללו
יש סיפור מיוחד .כשהיינו קטנים ,היינו עניים
ממש ,חיינו בעוני ובחוסר כל ,היינו אוכלים לחם
יבש .זה לא היה כמו היום .אז היינו לוקחים
מפינו ,לא היתה לנו פרנסה ,בקושי היו לנו כמה

לירות לחודש .מה היינו מספיקים לעשות בהן? שמעתא אליבא דהלכתא צריך רוחב לב ,צריך
בימים אלו חסכתי פרוטה לפרוטה כדי שאוכל לחשוב כל הזמן על לימודו ,בהתמדה בשמחה
לרכוש ספרים .כשקיבלתי כמה גרושים ,הייתי ובטוב לבב".
הולך לחנות הספרים .היתה ב'מאה שערים'
שכח שהוא עומד על הסולם
חנות לספרי קודש ישנים של רבי שמחה
שטיצברג ,שם הייתי הולך וקונה כל פעם ספר .סיפר הראשון לציון ,הרה"ג יצחק יוסף שליט"א,
הייתי מחביא את הספר שקניתי בתוך מעילי בנו של מרן :לפני שנים רבות ,בזמן שמרן גר
וחזרתי בשקט הביתה שבני ביתי לא יראו ,ברחוב אלקנה ,הוא חשב שיש להתיר בנידון
נכנסתי הביתה כמו 'גנב' ,הולך לאט לאט עד מסויים ,הוא עלה על הסולם כדי לעיין בספר
שמדבר באותו עניין .מרן ראה שעוד אחד
מהפוסקים כתב להתיר בזה ,כמו שחשב בדעתו
הרחבה .שמח הרב על כך כמוצא שלל רב,
שברוך השם הוא זכה לכוין לאמיתה של תורה,
ורץ מיד לכתוב את הדברים .מרוב שהיה שקוע
ושמח בלימודו ,הוא לא שם לב שהוא עומד על
סולם ,וכי יש לירד את שלבי הסולם ,הוא נפל
ושבר את ידו".

הכאבים הגדולים ביותר שאני לא מסוגל ללמוד
שנוות ביתי הייתה נכנסת למטבח ,ואז שמתי
את הספר בתוך הארון ...ממש ויתרתי על פת
לחמי ,בכדי שאזכה לקנות עוד ספר ועוד ספר.
עד היום ספרים האלו חביבים עלי .אלו ספרים
שקניתי ביזע רב ,אני מתענג ולומד בהם".
והמסר של מרן לציבור הלומדים" :והדבר
העיקרי ללמוד מתוך שמחה' .פיקודי ה' ישרים
משמחי לב' ,אם יהיה דואג ועצב לא יזכה להבין
עומק העניין ,הלכה למעשה .בכדי לאסוקי

סיפר ר' בני פישר הי"ו ,אשר עזר למרן בחוליו
האחרון" :מעטים בלבד יודעים מה הייתה
מחלתו של מרן .אבל הוא סבל מכך ייסורים
קשים ומרים .הבאנו מומחה לכאב ,ושאלנו
אותו " :אם נדרג את הכאבים מ 1-עד  ,10כאשר
 1מבטא כאב חלש ,ו 10-מבטא את הכאב הכי
חזק ,מהי דרגת הכאב למחלה הזאת ממנה סובל
הרב?" .אותו מומחה השיב" :שנים עשר!!".
וכאשר נתבקש מרן לדרג את עוצמת הכאבים
מהם הוא סובל ,השיב מרן כך" :הצער שאינני
יכול ללמוד זה  ,10וצער הכאבים עצמם זה ."...8

[]3

לא תגורו מפני אי"ש
מרן זצ"ל קיים במשך כל ימי חייו באופן מעורר השתאות את הפסוק "לא תגורו מפני איש" .מרן זצ"ל היה איש האמת הצרופה .בכל שאלה
הלכתית או הכרעה מעשית אחרת ,היו התורה והאמת נר לרגליו ,מבלי לעשות חשבונות של רווח והפסד .ולאחר שנמלך והחליט בדעתו הרחבה,
כי על פי התורה יש לפעול בצורה מסוימת ,הוא השמיע ברמה את דעתו ההלכתית ,גם אם זו לא הייתה פופולארית ,וגם אם סבל בגללה סבל רע
ומר .הסיפור הבא ממחיש ביותר את מדתו זאת של מרן זצ"ל.
כאשר מרן זצ"ל שהה במצרים ,במשרת סגן
הרב הראשי ,בשנת תש"ח( ,מרן היה אז בגיל
 28בלבד) ,העיד המשגיח של בית המטבחיים
בפני בית הדין המקומי שבראשותו ,כי השוחט
ש.א .פקד עליו לחתום חותמת "כשר" על בשר
בהמה שנשחטה על ידי גוי .השוחט הכחיש את
הדברים .והנה ,כבר זמן רב שהיו מגיעים עדים
נאמנים לבית הדין ,ומעידים שהשוחט הנ"ל
מניח לגויים לנתק את הסירכות לפני שהוא בא
לבדוק את הריאה ,בכדי למצוא חן בעיניהם,
ועי"ז הם נותנים לו מתנות .וכי ראוהו כמה
פעמים נוסע ברכבת בשבת ויום טוב ,ומשלם
כסף כמעשהו בחול ,וכהנה וכהנה מעשים
חמורים ,אשר בגינם יש להעבירו ממלאכת
שמים אשר בידו .ודברי אמת ניכרים .הבעיה
הייתה ,שהעדים חששו מאד להעיד בפניו,
מיראתם ופחדם ממנו ,מאחר שהיה אדם תקיף
ואלים ביותר.
מרן זצ"ל דן באריכות בדבר( ,עיין שו"ת יביע
אומר ,ח"א יו"ד סימן א') ,והגיע
למסקנה שיש להעבירו מתפקידו.
ולמרות שהעדויות הן שלא בפניו,
יש לקבל את העדויות ,היות ש"הוא
באמת איש זרוע ואלים .ובפני איים
על קצב אחד לרצחו נפש ,בגלל
סכסוך ממון שהיה ביניהם ,וזה
מראה על תכונת נפשו" ,כלשונו של
מרן זצ"ל (שם) .מרן זצ"ל שידל את
השוחט שיתפטר ממשרתו מרצונו
הטוב .הוא הסכים ,אך תמורת
פיצויים בני שמונה שנות עבודתו.
הרב פנה לוועד הקהילה שחבריה
היו חילוניים ודרש שיתנו לו פיצויים,
אך אלו לא הסכימו ,בטענה שאם
אין שני עדים ,יש להשאירו בעבודתו .לאחר
התרוצצויות רבות ,השיג מרן זצ"ל את הכסף,
והשוחט התפטר ועזב את תפקידו.
השוחט הנ"ל הפך לקצב ,ולאחר תקופה
מסוימת נתפש במכירת בשר גמל שאותו מכר
בחזקת בשר כשר .מרן החליט באומץ לבו,
למנות עליו משגיח ,בדיוק כמו אצל הקצבים
הערבים ,כדי שלא יאכיל נבלות וטריפות
לישראל .באותה שעה הראה א.ש .את כוחו,
הוא שלף אקדח בבית הדין ,ואמר שבמכשיר
זה 'יטפל' בכל מי שיעמוד בדרכו .מרן זצ"ל
אמר לו בשלווה ובנחישות" :דורות רבים לא
הפחידה אותנו שום אומה בכלי נשק זה או
אחר .בעד תורתנו הקדושה נהרגו מיליוני
יהודים .וממך ,יהודי החייב גם כן במצוות –
אפחד בשעת מבחן זו?!".
מימוש האיום לא איחר להגיע ,השוחט הנ"ל
שכר שני ערבים ,שיישפכו מי אש הגורמים
לכוויות קשות על פניו של מרן זצ"ל .ואכן ,שני
לעילוי נשמת

יעל בת עליזה
נלב"ע ה' אלול תשע"ג
ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

ישראל בן ברכה
ומאיר משמור
נלב"ע ט' תמוז תשע"ג ת.נ.צ.ב.ה.
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הערבים ארבו למרן ,ליד בית הכנסת בו היה
רגיל להתפלל תפילות מנחה וערבית ,ושפכו
את מי האש שבידם על אדם שהיה דומה למרן.
יד ההשגחה כיוונה את צעדי מרן זצ"ל ,ובאותו
היום הוא התפלל בבית הכנסת אחר ,שלא היה
רגיל להתפלל בו כלל ...לאחר תקופה מסוימת
שוב נתפס ש.א .בזיוף בשר כשר ,הבשר נבדק
במעבדה ונמצא כבשר גמל .המשטרה המצרית
אסרה אותו לשישה חודשים ,ומאסרו הוארך
לאחר מכן בשלוש שנים נוספות ,עבור עניינים
אחרים.

סיבוב שני
לאחר שנים רבות ,כשעברו מרן זצ"ל ומשפחתו
להתגורר בפתח תקווה( ,שנות תשטו-תשטז),
הבחינה הרבנית מרגלית יוסף זצ"ל ,אשת
מרן זצ"ל ,בדמות מסוימת המרבה להסתובב
סביב ביתם בזמן האחרון .באחד הבקרים
היא זיהתה אותו בבירור .היה זה אותו ש.א.

מרן זצ"ל עם תלמידיו במצריים

ממצריים שאיים על חיי בעלה ...בשעת לילה
מאוחרת ,סיפרה למרן זצ"ל על ביקוריו של
ש.א .ליד ביתם .מרן זצ"ל קימט את מצחו
כנזכר במשהו ,ואחר דיבר לאיטו" :בשבוע
שעבר ,נפגשתי עם הרה"ג יצחק ניסים (הרב
הראשי לישראל באותה תקופה) ,וראיתי על
שולחנו מכתב המלצה עבור ש.א .העברתי
לו מיד את המידע שיש בידי אודות אדם זה,
שאינו ראוי לשמש בעבודת הקודש ,ועל סכנת
הכשלת הציבור באכילת בשר טריפה .הרב
ניסים קיבל את דעתי ,וביטל מיד את מכתב
ההמלצה .כנראה ,שהדבר נודע לו והוא מבקש
נקם" .דברי הרב נאמרו בשוויון נפש ,כאילו
צפה והתכונן לכך מראש.
"כאן גר הרב עובדיה יוסף?" ,שאל איש
שחרחר ,רזה וגבה קומה ,את יפה (בתו של
מרן זצ"ל) בת השש .עיניה של הילדה ברקו,
והיא השיבה בגאווה" :כן ,בוודאי ,זה אבא
שלי!" .היא נתנה לו להתלוות אליה ,בחושבה
העלון מוקדש לע"נ

לעילוי נשמת

עמיחי משה
בן דינה
ת.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

יוסף בנימין בן
מלכה
נלב"ע ו' ניסן תשע"ב
ת.נ.צ.ב.ה.

פליקס סעדני בן רחל
שמחה אלין סימה בת אסתר
ת.נ.צ.ב.ה.

שזהו אחד מתלמידיו של אביה .היא פתחה
את הדלת ,והוא נכנס אחריה פנימה .הרבנית
זצ"ל קפאה על מקומה .היא ניסתה למנוע את
כניסתו לחדר הלימוד של מרן זצ"ל ,אך הוא
הדפה הצידה ונכנס לחדר פנימה.
הוא הוציא מחבילה מרובת ניירות אקדח
והניחו על השולחן" .הגיע הזמן לחסל אותך",
אמר" ,די רדפת אותי במצריים ,באתי לארץ
כדי לפתוח דף חדש ,ואתה רודף אותי גם
כאן"" .דף חדש?!" ,שאל מרן זצ"ל בקול צלול,
"הייתי שבוע שעבר בכנס דיינים בירושלים,
ושם שאל אותי אחד האנשים הגרים במבשרת
ירושלים ,שם אתה השוחט ,אם מותר לשחוט
בלי כובע ובלי נטילה של שחרית ,כי ראה אותך
בעבודתך כך"" .אל תגזול לי את הפרנסה!",
התרומם ש.א .כשעיניו רושפות אש .ידיו רעדו
מעצבנות ,והוא נטל את האקדח.
הרב אברהם פטאל זצ"ל (חמיו של מרן זצ"ל)
שהה באותה העת במקום ,הוא רעד
בכל גופו ,ופנה לאותו נאלח" :אם יש
ברצונך להרוג מישהו ,הרוג אותי ,הוא
אדם צעיר ואב לילדים קטנים"" .אם
כך ,מדוע הוא לא נותן לי לפרנס את
ילדי?" ,חייך ש.א .חיוך שטני ונהנה
מתשובתו" .אעזור לך למצוא כל
פרנסה אחרת" ,השיב לו מרן זצ"ל
בקולו השליו" ,עזוב את השחיטה.
לא אתן לך להחטיא את הרבים!".
סיים בנחישות .ש.א .ארז את אקדחו
בחבילת העיתונים שהתפזרו על
השולחן ,ועזב את המקום .אקדחו
לא היה אקדח צעצוע .כדורים היו בו
גם היו.
תאוות הרצח והנקם של אותו יהודי נאלח לא
פגה .הוא הטריד את מרן זצ"ל באיומיו אף
בבית הדין .לא היה מנוס מלערב את המשטרה.
השכנים החילוניים עטפו את מרן זצ"ל בטבעת
הדוקה של אהבה ,והגנו עליו בעת הצורך .הם
לא יכלו להבין כיצד "חבילותיו" העטופות של
השטן ,לא מרתיעות את מרן זצ"ל מלעמוד
בעקשנות כזו בעד שמירת הכשרות ,והערכתם
אליו גברה מיום ליום.
לאחר מספר שבועות נעלם שוב ש.א .מדרכה
של משפחת מרן זצ"ל ,והרב הציע בחיוך
לילדיו ,כי מי שיביא לו את הידיעה אודות
העלמו של ש.א .יקבל עשרה גרוש ...בעשרה
גרוש אלו זכה יעקב (בנו של מרן) לאחר מספר
שנים ,כשעברו לגור חזרה בירושלים .יעקב
ראה את הידיעה בעיתון במכולת" :א.ש .נהרג
בסכסוך עם חבר מרעיו שעסקו עמו בהברחת
סחורות מעבר לגבול".

הצלחה ברוחניות ובגשמיות
וזיווג הגון

לשחר שי בן זהבה
ברכה והצלחה

לאודיה בת זהבה

לעילוי נשמת

אברהם מימוני ז"ל
בן ר' יצחק ורומיה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

רפואה שלימה

לדינה רוחמה
בת עפיה
לאהרון בן יפה
לעילוי נשמת

יצחק
בן מסעודה
נלב"ע יז כסליו תשע"א

הצוואה :חינוך יהודי טהור לילדים
הנושא הראשון במעלה אצל מרן זצ"ל ,היה עניין הכנסת ילדי ישראל לחינוך קדוש במוסדות תורניים .בהרצאותיו ושיעוריו הרבים חזר מרן תדיר
על נושא זה .ואף פעל רבות מאד בתחום זה .יודעי דבר מספרים שכל הקמת תנועת ש"ס ,הייתה אך ורק עבור הקמת "רשת החינוך התורנית",
רשת בתי ספר המחנכים את חניכיהם ברוח ישראל סבא • .הרב זמיר כהן ,יו"ר הידברות ,סבור ,שזה הדבר שאנו צריכים לקבל על עצמנו לאחר
פטירת מרן" :עלינו לקחת את מסירות הנפש של מרן לחינוך הילדים ,ולשלוח את הילדים למקומות של תורה".
מה יצא מהבגרות שלו? חשמלאי מהשישה בנים ,יצא חשמלאי .ברוך השם הוא לפני יומיים ,כרגיל אני מחכה בשמונה וחצי
שומר תורה ומצוות ,אבל מה יצא מכל הבגרות שיבוא ,והוא לא בא .תשע ,עשר ,עשר וחצי,
הראיון האחרון של מרן זצוק"ל לכלי שלו? חשמלאי! מתקן תנורים ומאווררים .לבי התחיל לדאוג ,אולי חס ושלום נעשתה
התקשורת ,היה לסופר טוביה פריינד מעיתון איפוא היה האבא? חשב על הבגרות שלו .תאונת דרכים ,מי יודע מה נעשה לו .הייתי
כמו יושב על גחלים ,כל רגע אני מסתכל פעם
"המודיע" ,הוא נערך יומיים לפני נפילתו של הא?!...
מרן למשכבו האחרון ממנו לא קם .לפניכם "לכן חשוב מאוד להסביר את ערך לימוד מהחלון פעם מהדלת .אחת עשרה ,אחת עשרה
קטע מהראיון ,המלמדנו כי נושא חינוך ילדי התורה לבעלי בתים ,לדאוג שבניהם ילמדו וחצי ,שתים עשרה ,כל רגע אצלי כמו יום שלם
ישראל בער בעצמותיו .יש לראות ראיון זה בתלמודי תורה ,על ידי כך יהיה להם הערכה מרוב שאני חרד .ואני מתרוצץ מהחלון לדלת
כצוואתו הרוחנית של מרן זצ"ל:
ומהדלת לחלון .התחלתי לבכות כמו ילד
לתורה ,ויהיו מוקירי [מכבדי] תורה".
קטן .והנה האדון הנכבד הלזה מגיע בשעה
"לפני שישים שנה ,גרתי ברחוב אלקנה
בירושלים .בשבת אחת היה גשם סוער וסופות התוצאה המרה של החינוך החילוני שלוש ורבע אחר חצות ,אך לא לבדו ,שני
אנשים תופסים אותו כמו שתופסים את החתן
חזקות ,חורף קר שרר בירושלים ,כולם היו
ספונים בבתיהם ,התחממו ליד התנור .פתאום לפניכם דרשתו של מרן בלשונו הטהורה בעניין ומביאים אותו .ואני רואה מרחוק שהוא פוסע
דופק בדלת ביתי הגאון רבי צבי סימן-טוב( ,תודתנו נתונה להרב אליהו כהן שליט"א על פסיעה אחת ,ועושה 'עושה שלום במרומיו'
הוא רוצה לדבר איתנו .שאלנו אותו" :מדוע החומר) :פעם אחת ,אחד מתלמידי הוותיקים ,שלוש פסיעות אחורנית ...והם תופסים אותו
כבודו טרח לבוא אלי בשבת כה גשומה?" .הוא ביקש שאערוך חופה לבנו .אחרי השבע ברכות חזק שלא יפול ,עד שהגיע ,יצאה נשמתי...
סיפר לי ,שלאחד המתפללים בבית הכנסת יש רוקדים ומשמחים את החתן והכלה ,כמובן ,לא אני שואל אותם" :מה קרה?" .התחילו לצחוק,
ב"ה ששה בנים ,והוא מתכוון לרשום את ילדיו חס ושלום ריקודי תערובת .במקרה ישב לידי "חה חה חה ,היינו פה אצל חבר אחד שתינו
בבית ספר 'מוריה' .זה היה
מעט סמים .קוקאין,
בית ספר ממלכתי שלמדו
חשיש"" .איזה רשע ,איזה
שם בנים ובנות יחד .ניסיתי
כפוי טובה" .התחיל לקלל
להשפיע עליו שישלח את
לחרף ולגדף אותו במר לבו.
בניו ל'תלמוד תורה' ,אך
"מעולם לא המריתי את פיו,
הוא סירב ,בטענו כי בת"ת
כל כך עשיתי לו טובות ,זה
לא תהיה להם 'בגרות' ולא
מה שהוא משיב לי ,לשתות
יוכלו להתפרנס אח"כ .לכן
סמים כאלה?!" .אמרתי
בא אלי שאשפיע עליו ,חבל
לו" :תסלח לי ,באיזה בית
עליהם.
ספר למד בנך?" .אמר לי:
"יש פה בית ספר אחד על
שמעתי את דבריו .קמתי
שם 'סוקולוב' ,בית ספר
ולבשתי את המעיל .בני
לא דתי .אחר כך הוא רצה
ביתי שאלו אותי" :היכן אתה
ללמוד בתיכון ,רשמתי אותו
הולך בכזה גשם סוער? קר
בתיכון לא דתי .ועכשיו הוא
בחוץ!" .אך אמרתי כי חייב
לומד באוניברסיטה להיות
אני ללכת עם הרב סימן-טוב
דוקטור" .אמרתי לו" :תסלח
לבקר מישהו .דבר מצווה לא
לי ,ברצוני לשאול אותך
דוחים .התפללתי להקב"ה
מרן מעודד את החינוך התורני במילאנו שבאיטליה לפני  35שנים
שאלה ,אתה ממטיר עליו
שיכניס את הדברים הנכונים
אש וגפרית ,מקלל ומבזה
בפי ,שאוכל לשכנעו .הוא
היה גר בשכונת הבוכרים .עלינו אליו הביתה אדם אחד שלא הכרתי אותו ,אך ממלבושיו אותו כאילו רק הוא אשם .אינך מרגיש נקיפת
בעיצומו של יום השבת ,הוא לא ציפה היה ניכר שהוא אדם עשיר ומכובד" ,כולו מצפון שלא חינכת אותו בדרכי התורה?! שמת
לאורחים בשבת גשומה כזו" .ברוכים הבאים" אומר כבוד" .וכיון שהוא ישב על ידי ממש ,אותו בבית ספר של ריקים ופוחזים ,מה יעשה
– הוא קיבל אותנו בשמחה ,ידעתי אם כך שאנו אני מקשיב ,כל שתיים שלוש דקות הוא אותו הבן ולא יחטא?! אם הוא לומד בבית
מוציא אנחה מלבו ,אה ...אה ...בקצב ...כולם ספר חילוני מה יעשה מסכן? אם היית רושם
רצויים אצלו בבית ...טוב.
התחלתי לשכנעו שישלח את הבנים שלו שמחים ורוקדים ,התזמורת שרה ,והוא עושה אותו בבית ספר דתי והיה הולך לישיבות
ולומד תורה ,ופתאום הלך לשתות סמים ,אתה
לתלמוד תורה ,שם יוכלו לגדול במצוות לו אנחות.
צודק ,הוא כפוי טובה ,אתה חינכת אותו בדרך
ומעשים טובים .והוא בשלו" ,הילדים חייבים
להוציא בגרות"" .היכן יהיה להם פרנסה?" ,אמרתי לו" :תסלח לי שאני שואל ,למה אתה טובה והלך בדרך אחרת .אך כעת אתה אשם!
הוא שאל אותי .דיברתי איתו שעה שלימה ,נאנח בעוד שכולם רוקדים ושמחים?" .אמר :אינך חושב שאתה אשם? אתה מדבר כמו חף
שהעיקר זה לא הכסף בחיים ,החשוב הוא "אספר לך .יש לי בן יחיד .ה' חנן אותי עושר מפשע."...
בלי גבול ,ומעולם ,בני לא ביקש ממני איזה
תורה ,מידות ומעשים טובים .בסייעתא
דשמיא ,דבר ולא מילאתי תכף אחר רצונו ,כל כך מדוע נסע מרן ברכב גרוטאה?
הבנים
כל
בסוף הוא השתכנע ,ואמר לי ,כי את
אני אוהב ומחבב אותו .אך בעוונותיי הרבים
ירשום לאחר שבת בתלמודי תורה ,אך את הבן איזו אכזבה הנחיל לי הבן הזה! לפני שלשה מנהל בית ספר ברמות סיפר למרן שהיה לו
הגדול שכבר לומד בכיתה ח' ישאיר" :הוא חודשים בערך הוא בא ואמר לי' :אבא ,אני תלמיד מוצלח בכיתה ב´ ,אבל האבא החליט
כבר לקראת הסוף ,וחבל שלא יסיים ויתקדם הולך לגימנסיה עם אופנוע ,וזה מסוכן .היום להוציא אותו לבית ספר ממלכתי דתי .הוא
ל'בגרות' שלו" .ניסינו לשכנעו ,אך הוא לא היה עברתי טסט וקבלתי רישיון נהיגה של מכונית ,אמר בכאב לב שאינו יודע מה לעשות ,וביקש
מוכן לשמוע בשום פנים ואופן.
תן לי כסף אקנה מכונית ואסע איתה ללימודים עצה .הרב שאל" :אתה עם רכב כאן? בוא ניסע
אספר לך מה היה בסוף! ילדיו אכן גדלו ,והם במקום האופנוע' .שאלתי אותו' :כמה עולה אליו הביתה" .הרב ,עם גלימתו ,נכנס לרכב
כיום כולם שומרי תורה ומצוות קלה כבחמורה .מכונית?'" - .מאתיים אלף לירות" .רבותי ,זה הגרוטאה של אותו מנהל בית ספר ,וביחד
אך הילדים שנכנסו ללמוד בתלמודי תורה ,לפני המבול ,כשהלירות היו לירות ...הוצאתי הם נסעו .אנשים ראו ברמזורים את מרן נוסע
כל אחד משמש בתפקיד תורני חשוב ,אחד פנקס צ'קים ,כתבתי מאתיים אלף לירות" ,לך ברכב כזה ,ולא האמינו .שניהם הגיעו לרמות,
הוא רב עיר ,השני אב בית דין ,השלישי ראש תקנה מכונית" .הלך קנה פג'ו משובח ,ברכתי דפיקות בדלת ,האבא ראה את הרב עובדיה
כולל ,הרביעי רב קהילה גדולה בעיר ראשל"צ ,אותו ,והכל היה בסדר ,יוצא כל יום בבוקר  -ופשוט קרס .בזכות הביקור הזה ,הילד חזר
לבית הספר התורני.
החמישי מורה הוראה חשוב .ורק הבן הגדול וחוזר בשמונה בערב.
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מתוך הקודש פנימה
הרב צבי חקק ,עוזרו האישי ויד ימינו של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל ,במשך למעלה מ 20-שנים ,חושף מן
הקודש פנימה סיפורים מדהימים שטרם סופרו ,על גדלותו והנהגתו של מרן זצוק"ל ,כפי מה שראו עיניו בכל אותן שנים
רבות בהן ליווה את מרן זצוק"ל

מודעה קטנה בעיתון
מרן זצ"ל היה רגיל בכל בוקר לקרוא את עיתוני
הבוקר החרדים .והנה ,כמעט בכל יום מופיעות
לצערנו בתחתית עמוד העיתון מודעות קטנות
בבקשת צדקה ,לאלמנה ויתומים ,טיפול רפואי
וכדומה .רוב האנשים מדלגים על מודעות אלו,
ועוברים לסדר היום .אבל לבו הרחום והחנון
של מרן לא נתן לו להתעלם מהמצוקה .מרן
היה מבקש שנברר את הכתובת של הנזקקים,
ותיכף ומיד הוא היה שולח את אברהם הנהג
שימסור מצרכים וכו' לאותה משפחה נזקקת,
כדי שיהיה להם מצרכים לאותם ימים ולשבת
הקרובה .ואחר כך היה ממשיך לדאוג להם,
מדבר עם ארגוני חסד למיניהם ,כדוגמת "קו
החסד" של גב' בניזרי ,ומבקשם לטפל הלאה
באותה משפחה .וכל זאת ממודעה קטנה שמרן
ראה בעיתון.

אך ורק מתוך מכתב ששלחו .הם לא האמינו
למראה עיניהם ,ולא חשבו שכך יקרה .למשל,
בחור כהן נפגש עם גרושה ,ושאל את מרן אם
מותר לו לישא אותה לאישה .מרן לא הסתפק
בתשובה בכתב שהדבר אסור ,אלא הזמין את
הבחור ,ושוחח עימו על כך ,כי הוא ידע את
הקושי שאותו בחור יעבור עם קבלת התשובה.
כלל נוסף לימד אותי מרן זצ"ל :להתייחס
תחילה לשאלותיהם של פשוטי העם ,ורק אחר
כך לתלמידי חכמים והרבנים .משום ש"תלמיד
חכם יתאמץ ,יעיין בספרים ,וימצא תשובה
לשאלתו ,אבל איש פשוט אין בכוחו למצא את
התשובה באופן עצמאי" .ולכן ,רוב התשובות
בכתב יד שמרן כתב היו לאנשים פשוטים,
לבחורי ישיבות צעירים ,ולא לרבנים ידועים
ומיוחסים.

דאגה לנער כבן יחיד

נער מפתח תקווה שלח מכתב למרן זצ"ל.
לקח הכל ללב
הוא סיפר ,שהוא חולה מאד בלבו ,וכעת הגיע
אנשים היו מתרעמים ,מדוע מכניסים ביום רק זמנו לעלות לישיבה לצעירים (מקביל לכיתות
 20-30אנשים עם צרות לקבלת ברכה .הם לא
הבינו ,מה הבעיה להכניס עוד אחד או שניים.
אבל הנקודה הייתה ,שמרן זצ"ל היה לוקח את
הכל ללב .לא אגזים אם אומר ,שלפעמים לרב
היה כואב יותר מהאנשים עצמם .אחרי שמרן
היה יוצא מהלשכה הוא היה מאד מותש ,היה
אומר" :אין לי כוח יותר" ,והיה ממשיך לבכות
על צרותיהם של הפונים .ולכן הרופאים הזהירו
שלא להכניס אליו יותר מדי אנשים עם צרות,
כי זה היה ממש מסוכן עבורו.

הפלה = רצח
למרות שלא היה אפשרי להכניס את כל
הפונים ,כאמור ,אבל היה יוצא מן הכלל :אישה
שרצתה להתייעץ עם מרן זצ"ל לגבי "הפלה" –
מרן הורה להכניסה מייד ,כיוון ש"פיקוח נפש
דוחה הכל" .את כולן היה שולח לפרופסור הרב
אברהם סופר שיחיה ,שיחליט אם יש היתר
לבצע הפלה( ,כשיש חשש שההריון יהווה
סכנה לאישה) ,או לא .עשרות אלפי ילדים
חייבים לרב את החיים שלהם ,בגלל ששכנע
את אימם שלא תפיל את פרי בטנה .פעמים
רבות הרופאים פסקו בביטחון שיהיו מומים
קשים לעובר וכדומה ,ולכן המליצו להפיל את
העובר ,אך מרן הבטיח שייוולד תינוק בריא
ושלם ,וכך היה כמעט בכל המקרים .הרב היה
רגיל לספר לפונות ,שפעם באה אליו אישה,
והזמינה אותו שיסדר חופה וקידושין לבנה.
והיא הוסיפה ואמרה" :זה לא הבן שלי ,זה הבן
שלך ,כל הרופאים לפני  20שנה אמרו שהוא
ייוולד עם מומים קשים ,ולכן חשבתי להפילו,
ה' ירחם ,אך אתה הבטחת לי שיצא בריא
ושלם ,וכך היה".

קודם כל פשוטי העם
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שאלות רבות מכל קצוות תבל היו מגיעות בכל
יום למרן זצ"ל .היינו ממיינים את המכתבים,
ושאלות שחשבנו שהן חשובות היינו מניחים
על שולחנו של מרן לעיונו .היו מכתבים שמרן
שם בצד ,והיו שהיה משיב עליהם ,והיו מכתבים
שמרן אף הזמין את השואל .וכך הרבה אנשים
זכו להיפגש עם מרן ,לקבל ברכה או ייעוץ,

ט-יא) .והנה ,בגלל מצב בריאותו הוא אינו
יכול ללמוד בישיבה מחוץ לעירו ,ולכן נותרו לו
 2אפשריות לגבי מקום לימודיו :ישיבת "אור
ישראל" ,ישיבה ברמה גבוהה למצטיינים ,אלא
שהוא חושב שלא יקבלו אותו לשם .או ישיבה
פחות טובה ,שם הוא חושב שיתקבל ,אך הוא
חושש ששם לא יוכל למצות את כוחותיו .והוא
שאל בעצת מרן זצ"ל .הנחנו את המכתב על
שולחנו של מרן זצ"ל ,ולתדהמתנו המכתב
נעלם .אחרי יום-יומיים ,מרן קרא לחה"כ ר'
אלי ישי הי"ו ,הוא שלף את המכתב של הנער
מכיסו ,וביקש מר' אלי ישי לקוראו .לאחר מכן,
מרן ציוה עליו לדאוג לסדר לאותו נער את
ישיבת "אור ישראל" .ר' אלי אמר למרן" :אבל
הם לא מכירים אותי ,זו ישיבה אשכנזית ,ואני
לא יכול לעשות כן" .א"ל מרן" :אתה שר ,ואיך
כזה דבר לא יכול ,אל תחזור אלי עד שתסדר
את הדבר" .ר' אלי ישי השתדל בכל כוחו
עד שהצליח שישיבת "אור ישראל" קיבלה
את הנער לשורותיה .סוף דבר ,השתילו לב
מלאכותי לנער הזה ,והיה בא פעמים רבות
לקבל את ברכתו של מרן זצ"ל.

כמו מלאך בלי אוכל ושינה
מרן זצ"ל היה רגיל לומר בלשון הפסוק
"בשתיים יעופף" ,כלומר ,בשעה  2בלילה נלך
לישון!! אבל הרבה פעמים ,הרב הלך לישון
גם אחרי שעה זו ,אם הוא היה באמצע כתיבת

איזו תשובה חשובה ,או באמצע לימוד סוגיה
עמוקה ,וכדומה .גם כשסוף סוף היה הולך
לישון ,היה לוקח עמו מספר ספרים לעיון
עד שיירדם .ופעמים רבות כשהגיעו שאלות
דחופות ,היה מבקש להכניסן לחדר השינה ,שם
היה מעיין בשאלות (לפעמים ,היו אלו שאלות
ארוכות שלוקח חצי שעה-שעה רק לקוראן),
ומשיב עליהן באותו הלילה .תיכף כשהייתי
מגיע בבוקר היה מבקש שנשלח את התשובה
באופן מיידי .אחרי  10דקות היה שואל" :נו ,כבר
שלחת?" .כך היה דואג שהתשובה תגיע בזמן
לשואל .בעצם ,מרן זצ"ל בקושי ישן בלילה ,רק
ביום היה ישן  2-3שעות .גם לגבי האוכל ,מרוב
שהיה שקוע בלימודו הוא היה שוכח לאכול,
והיה צריך לקרוא לו לאכול ,ולפעמים היו
צריכים להכריח אותו לאכול .כי היה אומר ,עוד
 10דקות והיה נהפך לחצי שעה ,וכו' .כשהיינו
חוזרים לפנות בוקר מעצרות התשובה ,היינו
סחוטים ,עייפים ,כמו סמרטוטים .ובוודאי
שמרן היה יותר תשוש ,כי הוא נשא מדברותיו
ב 3-4-מקומות בלילה אחד .אבל ...מעולם לא
לקחתי אותו לחדר השינה ,אלא תמיד ניגש
למקום לימודו ללמוד ולכתוב את ספריו.

ענוותנותו של מרן
בשעה שמרן זצ"ל היה לובש את הגלימה
והמצנפת ,היה רגיל לומר" :אלו בגדי עבודה"...
ובשעה שהיו אלפי תלמידיו שרים ורוקדים
בכנסים לכבודו ,הרב היה עוצם את עיניו ,כדי
שלא לראות את כל הכבוד הגדול שהציבור
מעניק לו ,והיה ממלמל פסוקי ענווה ,כגון:
"אל תביאני רגל גאווה" ,וכדומה .תמיד היה
רגיל לומר" :מה איכפת לי כבוד ,מה זה כבוד
בכלל" .מרן גם לא שמר טינה לאיש ,היו רבנים
שנלחמו בו בפומבי ,ומרן ידע מכך ,ואף על פי
כן ,אם היו להם שאלות קשות ,והיו צריכים
לבוא למרן לשואלו ,הוא לא דחה אותם ,אלא
היה מקבלם .וכל זאת באותו יום שנלחמו בו.
הם היו באים באמצע הלילה ,כדי שלא יראו
אותם שהם נצרכים למרן...

בעל רוח הקודש
הרב לא הסכים שיספרו את המופתים שעשה.
כאשר מישהו העלה על הכתב את מופתיו
הרבים ,מרן נזף בו ,וציווה לגנוז את הספר
ושלא להדפיסו .אבל האמת שמרן היה בעל
מופת גדול .לדוגמא ,כשהיינו בחורים צעירים
בישיבה ,היה בחור בשם דוד כהן ז"ל .שבוע לפני
החתונה ,בנסיעתו לקברי הצדיקים שבצפת
אירעה תאונה ,הוא עף מהחלון והיה במצב
קשה .הרבנים הגאונים ראשי ישיבת פורת יוסף
עשו עבורו תפילות מיוחדות הכוללות הקפות
מסביב למיטתו ,וכולם היו בטוחים שבעוד יום-
יומיים יקום מחוליו .והנה ,באותו הזמן מרן בא
לישיבה ,לשאת דרשה באזכרה של הרב עזרא
שרם .אחרי הדרשה ,אמרתי לרב" :הרב יברך
את פלוני" .הרב חשב מעט ואמר" :אין מה לברך
אותו ,הוא כבר סיים את התיקון שלו בעולם".
ואכן אחרי שעה שעתיים הבחור הלך לעולמו...
היינו מגישים למרן זצ"ל רשימת שמות לברכה,
אך הוא היה מתעלם משמות מסוימים ,ולאחר
מכן הוברר ,שחולים אלו כבר לא היו בין החיים
באותה השעה.

המרן שלי

אנשים מספרים על המרן האישי שלהם
גב' אושרת מועלם ,שזכתה שמרן זצ"ל יהיה
סנדק לבנה ,מספרת על גדלות רוחו של
מרן זצ"ל :הברית הסתיימה ,כולם מנסים
להגיע לרב ,אך לשווא .עוזרי הרב מכניסים
אותו לחדרו ואותי – היולדת ,לקבלת ברכה.
אני צועדת בהתרגשות ,ליבי פועם בחוזקה
מהזכות העצומה שנפלה בחלקי ,ונדהמת איך
מכולם מרן מבקש דווקא את היולדת .יתכן
שהוא מפנה זמן מיומו העמוס רק בשבילי
הקטנה?
צמרמורת אוחזת בי .יושבת מול מרן ועיני
זולגות דמעות .אני בוכה מהתרגשות .והרב
מרעיף עליי ברכות ,בעודי בוכה .ואז הרב ניסה
להרגיע אותי" :בשעה שהתחלתי לברך אחרי
המילה התינוק שתק" ,סיפר בקולו הרך" ,הוא
שמע את כל הברכות .זה צדיק ,ילד טוב" .אבל
למשפט הבא לא הייתי מוכנה" :אבל היה חסר
לו דבר אחד"" .מה?" ,שאלתי מופתעת .והרב
"א ָיתי לא ענה אמן!".
ענהִ :
חיוך של הקלה על פניי .באותו רגע הבנתי
שהרב חשב גם עלי ,איך להרגיע אותי ,איך
לגרום לי לחייך מבעד לדמעות .כי כזה היה
מרן  -אבא של כולם .דואג לכול .דואג לתינוק
הקטן ודואג לי ,אם התינוק ,שתפסיק לבכות.
אבל עכשיו אני בוכה .לא מפסיקה לבכות.
נפשי שואלת רגע קטן של נחמה  -ואין .אין
מנחם ,אין משיב לנפשי" .אבי אבי ,רכב ישראל
ופרשיו".
עדינה בר שלום ,בתו של מרן זצ"ל ,בראיון
לאחד מכלי התקשורת ,נתבקשה לציין" :זיכרון
אחד שתיקחי מאביך יותר מהכול" ,קולה נשבר
והיא משיבה בדמעות" :הפרידה מאימא שלי,
שעכשיו אבי נפגש איתה .הוא כינס את כולנו,
כל הילדים ,כדי לבקש ממנה סליחה אחרונה.
והוא בעצמו ביקש ממנה סליחה שלא הקדיש
לה יותר זמן ,בגלל שהקדיש זמנו ללימוד
התורה ,וביקש ממנה סליחה .איזו רגישות
הייתה לו… איזה איש יקר הלך מאתנו".
מר מרקו ,במאי הערוץ הראשון ,היה אחד
מהאנשים הקרובים ביותר למרן זצ"ל .פגשנו
אותו שלושה שבועות לאחר שכבה אור
העולם .באמתחתו סיפורים לרוב ,אך מרוב
כאב ואבל הוא אינו יכול להוציאם מפיו .עם כל
זאת ,מבלי משים ,נפלט מפיו סיפור מדהים:
באחד הימים ,ביקשתי ברכה מהרב לקראת
פגישה חשובה בענייני העבודה .מרן בירכני
בחום .והנה למחרת ,בזמן תפילת שחרית,
בשעה שהרב נכנס ללשכתו כדי לחלוץ תפילין
של רש"י ,ולהניח תפילין של רבינו תם ,כמנהגו
בכל יום ,ניגש אלי עוזרו האישי ר' צבי חקק,
ואמר לי שמרן מבקש שאכנס אליו .בדחילו
ורחימו נכנסתי אל הקודש פנימה ,ובלבי
תמהתי' :מדוע מרן קורא לי?!" .מיד בכניסתי
הרב פנה אלי בקוצר רוח" :נו ,מה קרה אתמול
בפגישה?" .איזה לב רחום היה לו למרן ...הוא
היה במתח מה קורה איתי ,ולא יכל לחכות
עוד  10דקות לסיום התפילה ,כדי לברר את
העניין...
אבי בנטוב ,סמנכ"ל רשת 'קו עיתונות דתית',
מספר :אבא נפטר .ישבנו שבעה .הטלפון בבית
הורי צלצל ,האיש על הקו ,ביקש את הבן
הבכור היושב שבעה .קראו לי .הקול מהצד
השני של הקו אמר" :מדבר עובדיה יוסף" .ללא
כל גינונים ,התחיל בדברי ניחומים ,במעלת

גדולת אבי ז"ל .והוסיף ,שאחת מהשאלות שדן
עם אבא ,שולבה בספריו ,ויהיה זה לזכרו עד
עולם .התרגשתי כולי ,הודיתי לו מקרב לב.
לסיום הוסיף ,בקול אבהי" :תחזקו את אימא,
היא צריכה עכשיו הרבה כוחות" .נותרתי פעור
פה ,מעוצמת הפשטות והגדלות שלו ,שהיא לו
שם דבר בעולמנו אנו.
בעברי הלא רחוק ,הייתי מנהל השיווק באחד
מהיקבים .בשיחה אישית ,עם ידידי אריאל
אטיאס ,סיפרתי לו שעלה במוחי רעיון ,לעשות
מיץ ענבים מיוחד ,בכשרותו של מרן זצ"ל.
הלה התלהב ,אמר שיבדוק את הדרישות של
מרן ,ויחזור אלי .מצאנו את הנוסחה ,והמיזם
יצא לדרך .קראנו למותג "ענבי יוסף" ,ואת
הבקבוק הראשון שיצא מהיקב הבאנו למרן
בביתו בהר נוף .הוא התרגש ,שמח ,ולא שכח
להתרות ולומר" :אני מקווה שהמחיר יהיה
שווה לכל נפש ,שיוכלו הציבור לצאת ידי חובת
ידי שניהם ,גם כשרות וגם מחיר" ,כך הוא היה
תמיד זוכר את כל השכבות ,וכל בית בישראל
לנגד עיניו.
אוריאל בוסו ,יו"ר שס בפתח תקווה ,מספר:
זיכרון מרגש ומיוחד יש לי מאחת הפעמים
האחרונות בהם ביקרתי אצל מורנו הגדול
זצ"ל .בעודי ממתין בפתח חדרו ,קלטו אוזניי

משהו" .לימים הבנתי ,שלאדם הענק הזה היה
חשוב ,שלילד שבא להגיד תהילים ,יהיה חוץ
מהוופלה עוד משהו.
בקיץ של השנים תשל"ב-תשל"ח ,אבי זצ"ל
ארגן "ירחי כלה" ,בישיבת "קריית נוער" בהרי
ירושלים .מרן הרב עובדיה היה מוסר את
השיעור המרכזי ,הוא היה מגיע לפתוח את
ה"ירחי כלה" .הוא התעניין' :איפה אנשים
ישנים?'' ,איזה אוכל הם אוכלים?' .ופעם אחת
כשבאתי אליו בשליחות אבי ז"ל ,לסגור איתו
על סידרת הרצאות ,ועל תוכנית "עשה לך רב"
שיעבור בשידור ישיר ברשת א' ,אז הוא אמר
לי" :תגיד למור אביך המכובד ,שאני רוצה לתת
להם שיעור אחרי שנת הצהרים ,ובתנאי שיתנו
להם עוגות ופירות טריים לפני השיעור ,ואז
כולם יבואו" .הרעיון התקבל ,וראיתי אז מה זה
"אהבת ישראל" אצל מרן .הבאתי לו כוס תה,
והוא שאל מיד" :איפה העוגות והפירות?"...
הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א מספר :נכנסתי
לחדרו של מרן שליט"א ,ובדיוק באותה העת
הוא שמע שחייל צה"ל נהרג בפעולה צבאית.
הוא בכה במשך  10דקות ללא הפסקה .לאחר
מכן ,ביקש שיבררו עבורו את שמו ושם אימו
של החייל ,כי הוא מעוניין להקדיש את הלימוד
שלו באותו היום לעילוי נשמתו .אותו חייל
לא היה קרוב משפחה של מרן ,והוא כלל לא
הכירו ,ובכל זאת בכה עליו עשר דקות רצופות.

הרה"ג אשר וייס שליט"א מספר :חודש וחצי
לפני פטירתו של מרן זצ"ל ,הונחה על שולחנו
שאלה בקשר לשלושה אחים ,שהיה עליהם
חשש ממזרות .מרן היה תשוש ביותר ממחלתו
האחרונה ,ולא היה לו כח להשיב על כך .אדם
מרן מרגיע את הילדה רחל אטיאס לאחר שאחיה נהרגו אחר היה אומר" :אני חולה ואין לי כח להשיב
על כך ,לכו למקום אחר" .אבל מרן לא יכל
בתאונת דרכים קטלנית
לראות בצערם של האחים ,והפנה את השאלה
קולות בכי .התקרבתי אל הדלת הפנימית אלי ,לאחר עיון רב התרתי את האחים ,העברתי
והבחנתי שקולות הבכי בוקעים מתוך חדרו .את התשובה לעיונו של מרן ,והוא חתם על זה.
כשנפתחה הדלת קלטו עיניי את מורנו זה היה בעצם הפסק דין האחרון שלו בחייו.
הגדול בוכה בדמעות יחד עם אותה אישה.
מתוך סקרנות ,שאלתי לאחר מכן את עוזרו
המסור של הרב ,ר' צבי חקק" :האם מדובר הרב צבי חקק ,יד ימינו של מרן ,מספר :פעם
בבת משפחה?" .התברר לי ,שהייתה זו אישה אחת בעוונותיי הרבים ,הגשתי למרן זצ"ל
אלמנה שבאה לבקש ברכה ,אך כלל וכלל בטעות בבוקר לפני התפילה תפילין של
אינה קרובת משפחתו של הרב .כמה כאב חש רבינו תם במקום רש"י[ ,תפילין שבשיטת
כלפי מי שהיה מבקש את ברכתו ,וכאב רחום רש"י מניחים לפני התפילה עם ברכה ,ובגמר
התפלל בעד כלל ישראל .ועתה ,מי יבקע את התפילה חולצים תפילין אלו ,ומניחים תפילין
רקיעי השמיים ומי יברך אותנו?!.
שבשיטת רבינו תם ,וללא ברכה] .באמצע
התפילה הרגשתי בטעותי ,וסיפרתי לרב על
הרב ישראל גליס מספר :למדתי בישיבה ,ויום הטעות ,מרן מיד חלץ את התפילין של רבינו
אחד אני פוגש את הרב ניסים זאב ואחיו [לפני תם ,והניח את תפילין של רש"י בברכה .למרות
שהם הקימו את ש"ס] ,באים לבקש תקציב שמרן מאד הצטער שבירך בטעות ברכה
לשיעורי תורה ,וארגון תהילים שהם
מקימים .לבטלה[ ,ברכה על תפילין של רבינו תם] ,אבל
אבי ז"ל ,שהיה מנהל האגף לתרבות תורנית
בעיריית ירושלים ,שאל אותם" :מי עומד הוא לא רצה לביישני בפני הציבור ,ואמר לי:
מאחוריכם?" .והם ענו" :חכם עובדיה יוסף"" .כיוון שישנה מחלוקת לגבי התפילין ,אז לא
ברור ,שמיד נמצא תקציב ,וגם אני בכל שבת נורא שפעם אחת בחיים ברכתי על תפילין
הצטרפתי לארגון התהילים .הרב עובדיה קרא רבינו תם" .כל זה הוא אמר רק כדי להרגיעני,
לי ולבועז נקי ,ושאל" :מה נותנים לילדים?" .אך כל אותו היום הוא לא הפסיק מלבכות ,על
אמרנו כמדומני" :וופלה של צ.ד ,או גלידה שנכשל בברכה לבטלה .רואים מכאן גדלותו
חמה" .אמר לי הרב" :תגיד למור אביך ,של מרן :מחד ,הקפיד ביותר במצוות ,יום שלם
שבשבת מברכים צריך להוסיף ,ואם יש שבת הוא בכה על ברכה לבטלה .מאידך גיסא ,ידע
ראש חודש להוסיף עוד ,ואם יש גשם עוד גם להקפיד על כבוד הזולת.
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עדות מן השמיים על גדלותו של מרן
במהלך עצרת הספד לזכרו של מרן זצ"ל ,חשף הראשל"צ הגאון
רבי שלמה משה עמאר שליט"א ,סיפור שסיפר לו מרן זצ"ל לפני
מספר שנים" :לילה אחד בהיותי ישן ,בא אלי הרב "בן איש חי"
בחלום .הוא היה עומד בחדר הלימוד שלי ,פותח את ספרי "יביע
אומר" ,ומעיין בו בריכוז .אחר כך אמר לי ה"בן איש חי"" :דע לך
שבשמיים מאוד מאוד מחשיבים את הספר הזה ,זה עשה רעש
גדול למעלה בשמיים" .והוא הוסיף לו עוד כמה שבחים על הספר.
השבתי ל"בן איש חי" בחלום" :אבל יש לי צער ,שבמקום להמשיך
בתשובות ,אני יוצא מידי פעם לשיעורים" .אמר לי הבן איש חי:
"גם בזה הקב"ה שמח מאוד מאוד ,משבחים אותך למעלה על זה,
אחוז בזה וגם מזה אל תנח ידך"[ .מרן זצ"ל כתב סיפור זה בהקדמה לספרו
"טהרת הבית" ח"ב].
ואם בחלומות עסקינן ,נזכיר כי הרב דוד כדורי ,בנו של זקן
המקובלים הרב יצחק כדורי זצ"ל ,הגיע במהלך השבעה לנחם את
בניו של מרן זצ"ל .בפיו של הרב דוד היה סיפור מרתק ישירות
מגן עדן .הוא סיפר כי אביו ,זקן המקובלים הרב יצחק כדורי זצ"ל
נגלה אליו אמש בחלום ,וסיפר לו על קבלת הפנים הנהדרת שעשו
למרן הרב עובדיה בשמים" :כל גדולי עולם באו לקבל את פניו של
מרן במתיבתא של מעלה .האבות הקדושים ,משה רבינו ,התנאים
והאמוראים כולם הגיעו לקבל את פניו".
חשוב לציין לגבי יום פטירתו של מרן – ג' במר-חשוון :קבלה
ביד אדמור"י החסידות בכלל ,וביד אדמור"י רוז'ין בפרט ,כי יום
ג' במר-חשוון הינו יום נעלה במיוחד .בהיותו יום מחילה סליחה
וכפרה ,כיום הכיפורים ,וביום זה שערי גן עדן פתוחים .יום זה הוא
יום ההילולא של הרב "אוהב ישראל"[ ,נקרא
כן על שם ספרו] ,ולכן חסידי רוז'ין אינם
אומרים תחנון ביום זה .אין זה מקרי שמרן
"אוהב ישראל" זצ"ל ,נפטר גם הוא ביום זה.

הסוד שמאחורי גלעד שליט

ישראל קצובר ,העיתונאי הוותיק לענייני
צבא ,ממקורביו ובאי ביתו של מרן זצ"ל
זה כ 50-שנה ,משרטט את דמותו של מרן
מזווית ראייתו :מי אנכי שאפילו אתייחס
במשפט לגדלותו בתורה .את זה יעשו רבים
וטובים .ראיתיו ברגעים שבהם עמד בפני
בעיות מדינה וחברה ,החלטות פוליטיות וביטחוניות .חלקן כאלו
שעוד לא הגיע הזמן לעסוק בהן .ודי אם אזכיר רק את ביקורם
של בכירי הצבא אצלו ,בהציגם לו שאלה צבאית (מבחינתם)
והלכתית טהורה (מבחינתו) ,אם לבצע פעולה מסוימת שהייתה
קשורה לאפשרות שחרורו של גלעד שליט .מרן הביט בקצינים
שהתייצבו בפניו ,והחל לשאול שאלות שלא היו מביישות גנרל
בשדה הקרב .הקשה על המידע המודיעיני שיש ברשותם ועל
אמינותו .על הסכנות הצפויות לא רק לחייל שרוצים להציל אלא
גם לבאים להצילו .הקצינים לא הסתירו דבר .פרטו את הסכנות,
וכו' .ואז פסק הרב נחרצות את שפסק .פסיקה שבלא כל ספק
הצילה חיי אדם רבים .כשעמדו הקצינים לצאת ,אמר מרן
ללובשי המדים" :אני יכול להבטיח לכם ,שבזכות זה ששאלתם
דעת תורה ,יזכה גלעד שליט לשוב הביתה בשלום ובלא כל
פגע" .והוא שב .ואביו של שליט שידע על הכל ,וחש עד כמה
דואב לבו של מרן על כל יום שבנו בשבי ,נטל את בנו הפדוי,
ימים בודדים אחרי שחזר ,והביאו לרב כדי שיברכו .והפגישה
הייתה מרגשת .פגישת אב שלא ראה בן זמן רב.

הוצאת עין הרע
ופחדים
רבנית מיוחסת למרן
ה"בית יוסף" ,מוציאה
עין הרע ופחדים
בעופרת
בדוק ומנוסה
ההכנסות קודש
להוצאת העלון

צלצלו 054-8486661
[]8

סגולה בדוקה
ומנוסה
סגולה בדוקה ומנוסה
לרפואה שלימה ולישועה,
מאת ה"חפץ חיים" זצ"ל,
לחלק ח"י חלות לעניים.
מוסדות "ברכת ששון",
ע"ש חכם ששון מזרחי
זצ"ל ,יעשו כן עבורכם.

צלצלו:
054-8413979

הסיפור שמאחורי המשקפיים השחורות
לאחר מלחמת יום הכיפורים ,נותרו מאות נשים עגונות ,שבעליהן לא חזרו
משדה הקרב ,ואף גופותיהם היו מרוטשות .כך שלא הייתה עדות ברורה
לגביהם שמתו במלחמה ,ונוצר קושי הלכתי להתיר את נשותיהם להינשא
לגבר אחר .מרן ישב על מדוכה זו ימים ולילות במשך כמה שבועות ,עד שעלה
בידו להתיר את כל  900העגונות ,על פי ההלכה.
צערו של הרב באותם שבועות היה רב ביותר ,עת התגלגלו לאוזניו סיפורי
השכול והכאב .העדויות ,התיאורים והמראות לא עזבוהו ,והיה מבלה את
לילותיו בדמעות שליש על צערם של ישראל .דמעות אלו עמדו בעוכריו ,והרב
קיבל מחלה קשה בעיניו ,כשהוא לא היה מסוגל לראות בהן כלל!! מרן נדרש
לרופאים ,והם פכרו את ידיהם מבלי יכולת להושיע .באומרם ,כי הדמעות
הרבות ששפך  -הרסו את עיניו לנצח! מרן ביקש מבני משפחתו לקחתו לבית
הקברות בצפת ,שם שוכן קברו של רבי יוסף קארו זצ"ל בעל ה"בית יוסף".
מרן השתטח על קברו של מרן הבית יוסף בדמעות שליש ,כשהוא מבקש ממנו
להעתיר עליו בתפילה לפני שוכן מעונה ,שהרי הוא אשר הפיץ וחיזק את פסקיו
בישראל .ואכן ,בסיומה של התפילה ,באורח פלא שבה אליו ראייתו בעין אחת,
כשהרב נזקק ללבוש משקפיים כהות כל חייו...
הרב אברהם יוסף שבאבו ,איש צפת ,מעיד שראה בעיניו את הנס הנ"ל .כמו
כן ,הרה"ג משה יוסף שליט"א ,בנו של מרן ,מאשר את הדברים" :המעשה היה
גם היה .זה קרה בשנת תשל"ד ,ואני עדיין זוכר זאת בבירור .מפני שבאותם
ימים ,כאשר הייתי עדיין נער קטן ,הייתי ליד אדוני אבי ,וראיתיו בצערו ,שאינו
יכול ללמוד בספריו כבתחילה ,והרי לא היה לו צער גדול מזה .הוא ביקש ממני
לשבת לצידו ,ולקרוא לו את הספרים שהיה נצרך להם בעיונו .אני עד היום זוכר,
שכאשר הייתי שוגה הוא תיקן אותי .וכאשר לא מצאתי את העמוד בספר ,הוא
היה מדריך אותי היכן מקומו .וכל זאת כמובן ללא מבט עין! לימים ,שוחחתי
עם פרופסור זוברמן (כיום מנהל מחלקה בבית
החולים הדסה) ,שהיה מופקד בזמנו על הטיפול
במאור עיניו של אדוני אבי .שאלתי אותו על הנס
הרפואי שקרה בעיניו .הוא הסביר לי" :זה לא אני
בכלל ,לא היה כלום מה לטפל ,העיניים חזרו
מאיליהן!"( .חוברת מאור העולם ,פרשת לך לך תשעד,
הוצאת יום ליום).

פועל ישועות גם לאחר פטירתו
למחרת פטירתו של מרן זצ"ל ,הובהלה סיגלית
אדרי מנתיבות לבית החולים "סורוקה" ,כדי
ללדת את בנה השישי .היא מספרת על הנס
שהתרחש שם בחדר הלידה בזכות מרן זצ"ל" :קרה לי נס גדול .עברו שלוש
שעות והלידה לא זזה בכלל ,אף אחת מהלידות הקודמות שלי לא הייתה כואבת
כמו האחרונה ,ועם סכנה למעבר לניתוח קיסרי .המנתח רצה להכניס אותי
לחדר ניתוח ,הזכרתי את הרב ,אמרתי" :תתפלל עליי בשמים" ,פתאום אמרו
לי" :את לא צריכה ניתוח קיסרי ,את כבר יולדת" .תוך כמה שניות כבר ילדתי
אותו .זה פשוט נס .כשהרב נפטר חשבתי לעצמי שאקרא לבן על שמו .לא
הייתי בטוחה בכך ,אבל עכשיו אני בטוחה" .הבן נולד סמוך ל 14:00-בצהריים,
יום לאחר פטירת מרן זצ"ל ,כמעט באותה שעה שבה הרב נפטר.
כותב השורות זכה לעלות לקברו של מרן זצ"ל בכל יום מימי השבעה ,וכבר
ביום השני זכיתי לראות בחוש את דברי חז"ל" :גדולים צדיקים במיתתם יותר
מבחייהם" :עניין מסוים היה תקוע אצלי במשך כמה חודשים טובים .שבוע
לפני פטירת מרן נאמר לי שלא שייך שהדבר יזוז לפני סוף החודש .והנה זה
פלא ,לאחר תפילה ממעמקי הלב במשך יומיים סמוך לקברו של מרן ,תוך כמה
שעות הכל סודר בהצלחה.

כל התורם לעלון "אור עליון"
יוזכר שמו לברכה וישועה סמוך לקברו של מרן זצ"ל
צלצלו054-8486661 :

פדיון נפש על פי הקבלה
עם כוונות הרש"ש זצ"ל על ידי רב מקובל
מומלץ על ידי כל גדולי הרבנים והמקובלים

לרפואה,
לפרנסה,
להצלחה,

למציאת הזיווג,
לזרע של קיימא,
לשלום בית ,וכו'.

אנו זקוקים לתרומות רבות!
ניתן להפקיד בבנק הדואר ,מס' חשבון
 ,8362846עבור עמותת "אור עליון".

המקובל
האלקי הרב
בניהו שמואלי
שליט"א,
ראש ישיבת
המקובלים
"נהר שלום" כותב בהמלצתו
לעמותת "אור עליון"" :מצוה
גדולה מאוד לעזור להם,
וזכות הזאת תעמוד לכם
בכל העניינים וחיים טובים,
אמן".

צלצלו 054-8486661

רצונך לקבל את העלון מידי חודש בחדשו לאימייל שלך? שלח את כתובת המייל שלך לmhbp52@etrog.net.il-

כל כספי הפדיון קודש
להוצאת העלון

