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ה'תשע"ח תשרי י"ב
דברי ברכה

כסף, זהב במשכיות תפוחי טעם ודעת, בטוב ערוך עובדיה", הרב "מרן הקונטרס לפני הובא
היא ה' יראת כאורה, כחשכה יאיר כיום לילה תורה, של באהלה לן היקר, הרב וערך שחיבר
הוראה, ומורה ברבים תורה מרביץ יולדתו, אשרי עמו, ונימוקו טעמו נזרו, יציץ ועליו אוצרו,
של המובהקים מתלמידיו שליט"א, נקי  דוד שלום  רבי  הגאון הרב תפארתו, שם כבוד
קרוב מלפני עובדיה" "חזון בישיבתינו יוסף זצוק"ל, עובדיה רבנו אאמו"ר פוסק הדור מרן
להקל ובין להחמיר. בין שמאל, או ימין מפסקיו זז לא ההלכתית, בדרכו לשלושים שנה, והולך

אאמו"ר מלכא מרן לימים, היה צעיר ילד בהיותי שנה, מחמישים לפני למעלה מקדם ימים אזכרה
בבתי ומידי שבת בשבתו ערב, מידי מוסר שהיה השיעורים לכל הבנים לוקח עמו את זצוק"ל
בעלי בתים בעיקר השיעור היו "שאול צדקה". ומשתתפי כנסת ובהם בית הכנסת בירושלים,
ובאגדה, בהלכה חיים דברי אלוקים לשמוע נפשם כלתה נכספה וגם המפרכת, עבודתם שלאחר
הלל, שהוא רבי אבא, ורבי מנשה, רבי נקי, למשפחת היקרים היו שלשת האחים ובתוך הבאים
היה רץ וטורח עמל של יום ולאחר יום בגן סנהדריה, כל קשה עובד והיה היקר, המחבר של סבו
ממצרים, והיו אאמו"ר מרן הגיע כאשר תלמידיו מראשוני היו והם מרן, של שיעורו לשמוע את
את ומילא גדולה, ואהבה ובמתק שפתיו קירבם, והרעיף עליהם חום דבריו, את בצמא שותים

תורה. לבני נהפכו צאצאיהם וכל התורה, ואהבת בחשקת לבם

בתים שהשתתפו בעלי מאות כאשר בירושלים, הספרדית היהדות התפתחה משיעורים אלה
תורה ובישיבות קדושות, בתלמודי ללמוד בניהם את שלחו אאמו"ר, של מרן בשיעוריו הרבים
אאמו"ר מרן הקדיש התורה, ללימוד ואהבתו התמדתו ולמרות רבים. חכמים תלמידי יצאו ומהם
שוטח הוא כאשר העם, אל גבוהה, וירד לימודית ברמה בתים, שיעורים לבעלי לשיעורים רב זמן
תוך אומר", "יביע הגדולים אשר לימים התפרסמו בסדרת ספריו רבות, הלכתיות סוגיות בפניהם
הראשון של הגרעין צמח ומכאן את לבם. למשוך וסיפורי מעשיות ומשלים, מליצות כדי שזירת

הקודש. בארץ הספרדים התורה בני

החכמים תלמידי וז"ל: "ועל יח) ס"ס (ח"ב אומר יביע בשו"ת אאמו"ר זצוק"ל מרן כתב וכבר
ולדורות, להלכה ולהורות, ולהבין עיוורות, עיניים לפקוח הקודש, משמרת לשמור מוטל שבדור



עונג' לשבת לקיים 'וקראת תלמידי החכמים יאמרו ואם אמור והמשפטים והתורות. החוקים את
לא ואם ה'. בה חפץ את הדרך אשר להנחותם העם את מי אפוא ידריך ושינה, ושתיה באכילה

אימתי." עכשיו

מן הדרוש, היוצאת התועלת "ועיקר לשונו: הוסיף וזו (5 הערה (שם מחדש הנדפס אומר וביביע
אף מנעורי, בעניי אני הורגלתי וכן וכיוצא. טובים ומעשים ישרות, במידות העם את להדריך
לעשות רצון אביך וקל כנשר... כנמר עז והוי אני, גיבור החלש יאמר מקום שאיני כדאי מכל
קודש, שבת רצופות ביום עייפות גדולה לדבר שלוש וארבע שעות שזה גורם ואף שבשמים.
מנוחה בשבת תענוג, פטור לומר הלוא מקום אין הכנסת לבית המדרש, אל חיל, מבית מחיל
שאמרו כמו בתורה, יעסקו בתים היום עשה ה' כדי שבעלי זה הלוא אימתי. עכשיו לא אם כי

בתורה. בהם כדי לעסוק אלא לישראל טובים וימים שבתות ניתנו לא טו ג) (שבת בירושלמי

וכתבו ִיְׂשָרֵאל", ִּבי ָיַגְעָּת ִּכי ַיֲעקֹב, ָקָראָת אִֹתי "ְו�א כב): מג (ישעיה הכתוב אמר זה [ועל
[שאינם יעקב, בשם שמכּונים העם המוני אלו - יעקב' קראת אותי 'לא טעם מה כי המפרשים,
החכמים שתלמידי דהיינו ישראל', בתורה]? מפני 'כי יגעת בי עוסקים ולא ה', בשם קוראים
תענוג", בשבת "שינה לאחרים, באמרם תורה ללמד עצמם רצו לייגע ולא ועייפות יגיעה ראו
תלמידי שאין כנסת בכמה בתי זה ומטעם בלי רועה, והצאן מנהיג הפשוט בלי ההמון את והניחו
והולכים הבנה, מבלי הלומדים תהילים וזוה"ק קצת אנשים תורה, יש ללמד שם הולכים חכמים

החג]. כפרי ומתמעטים

תלמידי אותם שיעוררו מבלי לבדם ללמוד יודעים ואינם ומדלדלים, הולכים הארץ ועמי והואיל
שערות אנוש יסמרו הלוא עיניים עיוורות, לפקוח הלכה לדורות, ולהורות להבין חכמים שבדור,
לדלג במתניהם חבלים קשרו שלא על והשופטים הזקנים את שמוכיח המדרש דברי את בראותו
חובתי. וה' ויצאתי ידי לבבי זיכיתי יוכל לומר ה'. ומי לעבודת העם את לעיר, לעורר כאיל מעיר

בשבח המגיע לזה. הזוה"ק שמפליג הרבים זיכוי של הזה הגדול בדבר יתברך יזכנו לזכות

בשכונת בשיעורים זצוק"ל, עוד משחר נעוריו ממרן אאמו"ר לינק שליט"א המחבר הרה"ג זכה
בעפר רגליהם, מתאבק "והוי מ"ד): (פ"א אבות במסכת התנא דברי את בעצמו הבוכרים, וקיים
"הולך כ): במשלי (יג שלמה בו דברי שיתקיימו זכה כך ועל ידי דבריהם", בצמא את שותה והוי

זכה הרה"ג המחבר שליט"א לינק עוד משחר נעוריו ממרן אאמו"ר זצוק"ל, וקיים בעצמו מילדותו 
את דברי התנא במסכת אבות )פ"א מ"ד(: "והוי מתאבק בעפר רגליהם, והוי שותה בצמא את 
כ(: "הולך את חכמים יחכם",  )יג  זכה שיתקיימו בו דברי שלמה במשלי  ידי כך  ועל  דבריהם", 



תובנות גם אאמו"ר, קיבל ממרן ההוראות ההלכתיות ששמע מעצם יחכם", שלבד חכמים את
בישיבתנו ללמוד המחבר הרה"ג וזכה וחי בהם. האדם אותם יעשה אשר חשובות והנהגות
שיעורים אאמו"ר לשמוע ממרן וזכה תשנ"ג, בשנת הקמתה מימי עובדיה" עוד "חזון הגבוהה
שבוע מידי מגיע ונשגב, והיה ערוך דבר הישיבה בהקמת ראה מרן כסדרן, כאשר תמידין קבועים
כמו אאמו"ר, יותר במרן להידבק משאלותיו את להגשים זכה ובכך על הש"ס, שיעורים למסירת

קיא ע"ב). (כתובות חכמים בתלמידי מתדבק הוי בו", שנאמר "ולדבקה

חיילים שנים, להרבות מזה כהלכתן, תמידין הרבים, מזכי עם להימנות המחבר זוכה הרב וכעת
"כל ע"ב): ו (ברכות חז"ל שאמרו מה להמליץ יאות ועליו ולהאדירה, תורה להגדיל לתורה,
שם לא בתים הבעלי דימונה, לעיר נשמעים". וקודם שהגיע דבריו שמים, יראת בו אדם שיש
לדימונה לפני הגיע וכאשר הלכה, הרבה שיעורי היו שם ולא זצוק"ל, מרן של פסקיו הכירו את

שלל רב. כמוצא דבריו על ושמחו מרן אאמו"ר זיע"א של פסקיו את הכירו אז חמש שנים,

טובים יקרים חיבורים עוד ולחבר המוגמר על  לברך שיזכה שליט"א המחבר להרב ברכתי
חוצה. מעיינותיו יפוצו ועוד הלכה, זו ה' בדבר הרבים את לזכות ומועילים,

הראשון לציון והרב הראשי לישראל
העליון הדין בית ונשיא

חשובות  והנהגות  תובנות  גם  קיבל  אאמו"ר,  ממרן  ששמע  ההלכתיות  ההוראות  מעצם  שלבד 
אשר יעשה אותם האדם וחי בהם.

כמו כן, הרה"ג המחבר למד בישיבתנו הגבוהה "חזון עובדיה" עוד מימי הקמתה בשנה הראשונה 
וזכה לשמוע ממרן אאמו"ר שיעורים תמידין כסדרן, כאשר מרן ראה בהקמת  אלול ה'תשנ"ג, 
הישיבה דבר ערוך ונשגב, והיה מגיע מידי שבוע בשבוע למסירת שיעורים תמידין כסדרן, ובכך 
זכה להגשים את משאלותיו להידבק יותר במרן אאמו"ר, כמו שנאמר "ולדבקה בו", הוי מתדבק 

בתלמידי חכמים.

וכעת הרב המחבר זוכה להימנות עם מזכי הרבים, תמידין כהלכתן, מזה שנים, להרבות חיילים 
לתורה, להגדיל תורה ולהאדירה, ועליו יאות להמליץ מה שאמרו חז"ל: "כל מי שיש בו יראת 
שמים, דבריו מתקבלים". וקודם שהגיע לעיר דימונה, הבעלי בתים שם לא הכירו את פסקיו של 
מרן זצוק"ל, ולא היו שם הרבה שיעורי הלכה, וכאשר הגיע לדימונה לפני חמש שנים, אז הכירו 

את פסקיו של מרן אאמו"ר זיע"א ושמחו על דבריו כמוצא שלל רב. 

ברכתי להרב המחבר שליט"א שיזכה לברך על המוגמר ולחבר עוד חיבורים יקרים טובים 
ומועילים, לזכות את הרבים בדבר ה' זו הלכה, ועוד יפוצו מעיינותיו חוצה להגדיל תורה 
ולהאדירה, ולהרבות חיילים לתורה ולתעודה. ויהי רצון שזכות זיכוי הרבים יגן בעדם 
ובעד בניהם אלף המגן, ולא תמוש התורה מפיהם ומפי זרעם ומפי זרע זרעם עד עולם, 
לאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים. "והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו 

יתן בעתו, ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח", אמן.

תובנות גם אאמו"ר, קיבל ממרן ההוראות ההלכתיות ששמע מעצם יחכם", שלבד חכמים את
בישיבתנו ללמוד המחבר הרה"ג וזכה וחי בהם. האדם אותם יעשה אשר חשובות והנהגות
שיעורים אאמו"ר לשמוע ממרן וזכה תשנ"ג, בשנת הקמתה מימי עובדיה" עוד "חזון הגבוהה
שבוע מידי מגיע ונשגב, והיה ערוך דבר הישיבה בהקמת ראה מרן כסדרן, כאשר תמידין קבועים
כמו אאמו"ר, יותר במרן להידבק משאלותיו את להגשים זכה ובכך על הש"ס, שיעורים למסירת

קיא ע"ב). (כתובות חכמים בתלמידי מתדבק הוי בו", שנאמר "ולדבקה

חיילים שנים, להרבות מזה כהלכתן, תמידין הרבים, מזכי עם להימנות המחבר זוכה הרב וכעת
"כל ע"ב): ו (ברכות חז"ל שאמרו מה להמליץ יאות ועליו ולהאדירה, תורה להגדיל לתורה,
שם לא בתים הבעלי דימונה, לעיר נשמעים". וקודם שהגיע דבריו שמים, יראת בו אדם שיש
לדימונה לפני הגיע וכאשר הלכה, הרבה שיעורי היו שם ולא זצוק"ל, מרן של פסקיו הכירו את

שלל רב. כמוצא דבריו על ושמחו מרן אאמו"ר זיע"א של פסקיו את הכירו אז חמש שנים,

טובים יקרים חיבורים עוד ולחבר המוגמר על  לברך שיזכה שליט"א המחבר להרב ברכתי
חוצה. מעיינותיו יפוצו ועוד הלכה, זו ה' בדבר הרבים את לזכות ומועילים,
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משה מרדכי קארפ
מחבר סדרת הספרים "הלכות חג בחג" ועוד

רב השכונה הצפונית קרית ספר
__________________________________________________________________________________
בס"ד                                ראש חודש חשון תשע"ט

דברי ברכה

הן ידידי היקר הרב הגאון המובהק רבי דוד שלום נקי שליט"א, 
הרבים,  מזכי  ומגדולי  ישראל  גאון  של  בצלו  להסתופף  זכה 
ומקימי עולה של תורה, הראשון לציון רבינו הגאון הרב עובדיה 
יוסף זצ"ל, אשר כל רז לא אניס ליה, וזיכה את הרבים באור 
תורתו ובספריו הרבים ובשיחות חיזוק שהיה מכתת רגליו מעיר 
לעיר לדרוש לעם שבשדות, וזכה להחזיר עטרה ליושנה ליהדות 
ספרד, והגאון רבי דוד שלום נקי שליט"א אשר הוא מתלמידיו, 
יצק מים אף על ידי בנו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף 
שליט"א בעל ה"ילקוט יוסף", וזכה לחבר חיבורים רבים "בהלכה 
ורק  אך  וברורה  קלה  בשפה  והכל  הרבים,  לחיזוק  ובאגדה" 
חכמה  דברי  הרבה  בהם  ושילב  הנ"ל,  רבותיו  פסקי  פי  על 
ומוסר והתעוררות לעבודת השם יתברך, ותהילה להשם יתברך 

התקבלו החוברות לאלפיהם ורבבותיהם בתפוצות ישראל.

והנני לברכו שימשיך לזכות את הרבים בחיבורים הקדושים 
של תורה ומוסר, ולהשיב רבים מעוון, עדי נזכה במהרה 

ל"ומלאה הארץ דעה את ה'".

כעתירת ידידו הדורש שלומו וטובתו

משה מרדכי קראפ

תובנות גם אאמו"ר, קיבל ממרן ההוראות ההלכתיות ששמע מעצם יחכם", שלבד חכמים את
בישיבתנו ללמוד המחבר הרה"ג וזכה וחי בהם. האדם אותם יעשה אשר חשובות והנהגות
שיעורים אאמו"ר לשמוע ממרן וזכה תשנ"ג, בשנת הקמתה מימי עובדיה" עוד "חזון הגבוהה
שבוע מידי מגיע ונשגב, והיה ערוך דבר הישיבה בהקמת ראה מרן כסדרן, כאשר תמידין קבועים
כמו אאמו"ר, יותר במרן להידבק משאלותיו את להגשים זכה ובכך על הש"ס, שיעורים למסירת

קיא ע"ב). (כתובות חכמים בתלמידי מתדבק הוי בו", שנאמר "ולדבקה

חיילים שנים, להרבות מזה כהלכתן, תמידין הרבים, מזכי עם להימנות המחבר זוכה הרב וכעת
"כל ע"ב): ו (ברכות חז"ל שאמרו מה להמליץ יאות ועליו ולהאדירה, תורה להגדיל לתורה,
שם לא בתים הבעלי דימונה, לעיר נשמעים". וקודם שהגיע דבריו שמים, יראת בו אדם שיש
לדימונה לפני הגיע וכאשר הלכה, הרבה שיעורי היו שם ולא זצוק"ל, מרן של פסקיו הכירו את

שלל רב. כמוצא דבריו על ושמחו מרן אאמו"ר זיע"א של פסקיו את הכירו אז חמש שנים,

טובים יקרים חיבורים עוד ולחבר המוגמר על  לברך שיזכה שליט"א המחבר להרב ברכתי
חוצה. מעיינותיו יפוצו ועוד הלכה, זו ה' בדבר הרבים את לזכות ומועילים,

הראשון לציון והרב הראשי לישראל
העליון הדין בית ונשיא
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מורנו הראשון לציון מעיין בחוברת מרן הרב 
עובדיה - מהדורה ראשונה

דברי פתיחה
לקראת ג' במרחשון ה'תשע"ח, יום השנה הרביעי של ראש כל בני הגולה, שר הצבא, 
דגול מרבבה, ראש ממשלת התורה, מרא דארעא דישראל, ראש גולת אריאל, עמוד 
העולם ואורו, רוח אפינו משיח השם, מרן מלכא, גדול הדור, פוסק הדור, הראשון 
לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, עלה במחשבה לפני, מאחר ובחסדי השם יתברך עלי, 
זכיתי זה למעלה משלושים שנה לחסות תחת כנפיו של מרן, ולהתאבק בעפר רגליו 
ממש, מהילדות ועד הבחרות ועד הנישואין ולאחר מכן, על כן אענה גם אנכי את 
חלקי, ואמשוך בשבט סופר, דברי תבונות והנהגות אשר ספגתי וינקתי בעת היותי 
בשנים ההן בשיעוריו הרבים תמידין כסדרן, ואף בהזדמנויות שונות ואירועים שונים, 

ר'. ּפֵ ָרה, ָעְצמּו ִמּסַ יָדה ַוֲאַדּבֵ 'ַאּגִ
 

אולם במחשבה שניה עלה לפני, כי מי אני ומה אני שאכתוב ואשרטט מילים על 
ה ֵאין  מרן מלכא זלה"ה, ובפרט כי רבו הספרים שיצאו אודותיו, 'ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרּבֵ
ֵקץ', ומה אתן ומה אוסיף. אך לאחר שחבריי שומעי לקחי בשיעורים תמידין כסדרן, 
שמעו מפי מעשיות והנהגות רבות שזכיתי לראות אצל מרן, לשואלו ולידבק בדרכיו 
ובהנהגותיו במשך השנים, האיצו בי וביקשוני להעלות את הדברים על הכתב, למען 

יעמדו ימים רבים, ויהיו לתועלת הרבים, לעשות נחת רוח לפניו יתברך.
 

והגם שכאמור ישנם ספרים רבים, נפלאים וטובים עד מאוד, על מרן מלכא זלה"ה, 
מכל מקום, לא הרי זה כהרי זה, וכל אחד חננו השם יתברך לראות ולהתבונן ממבט 

אחר ומזווית אחרת, ומה שחווה זה לא חווה זה.
 

על כן, שאלתי דעת תורה מרבותי 
הרב,  מורנו  ובראשם  היקרים, 
מרן  בית  נאמן  הנערב,  אור 
וממשיך דרכו, עטרת ראשנו, וצניף 
ומאור  ליבנו,  אהוב  תפארתנו, 
עינינו, ראש ישיבתנו, מרן הראשון 
לשמירת  בפרץ  העומד  לציון, 
יצחק  רבנו  הגדול,  מורנו  הצביון, 
יוסף שליט"א, והורוני לכתוב את 
ובפרט  הרבים,  לתועלת  הדברים 
לצעירים ממני אשר לא זכו לחוות 
עם מרן דברים נפלאים אלו. וכבר 
כתב הרב פלא יועץ )ערך זכיה(: "אם 
חננו ה' רוח דעת, יעשה ספר ללמד 
ולהועיל, ואם יזכה שיועילו דבריו 
בדור מן הדורות, לאחד מני אלף, 
אלא  לעולם  בא  לא  אם  לו  די 

לדבר זה".
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כי נראה שגם בדברים זעירים אלו תהיה תועלת לזיכוי הרבים, להביט ולהתבונן 
באורו ודרכו של מרן, היאך היה משיב על דבר זה ועל דבר זה, והיאך היה שוקל 

לכאן ולכאן, ומזה נלמד גם אנחנו להקיש לדברים אחרים בסייעתא דשמיא.
 

לא אשלה את לב הקורא, כי ימצא בחיבור זעיר זה, קורות ימיו של מרן באותן 
השנים, כי לזה אין קץ ואף אינני מתיימר להגיע לזה, ולא כתבתי כאן אלא בעיקר 
מאורעות וחוויות שזכיתי לחוות אני הקטן והדל עם מרן זלה"ה, דברים אשר ראיתי 
בעיני, והיו עימי ממש, ומשום כך קראתי שם החוברת "מרן הרב עובדיה - מזוית 

אישית".
 

הייתי אחד המקורבים  זה להראות כביכול  כי אין מטרתי בחיבור  וזאת למודעי, 
המיוחדים למרן, כי יודע אני בעצמי שאין זו אמת, ואינני אלא ככל אדם מן השורה 
שכמוני רבים חוו ויכלו לחוות, ואין ספק שרבים מבני גילי, וכל שכן המבוגרים, חוו 
הרבה יותר ממני )ואם יגרום גם לעוד מתלמידיו להעלות זכרונות ועובדות על הכתב, 

והיה זה שכרי(.
 

האמת שהיה בדעתי להרחיב גם בהתבוננות על דרך פסיקותיו ההלכתיות של מרן 
זלה"ה, היאך היה חד וחלק, ללא עיגול פינות, וללא פחד ומורא, אומר את דעתו 
ויהי מה, ודוגמאות רבות לדבר, אך מה שהלב חושק הפנאי עושק, ועוד חזון למועד, 

נקי נדר.

מלספר  פי  אחשוך  לא  תשע"ט(,  )מרחשון  השניה  המהדורה  בפתח  בעומדי  ]והנה 
מפלאות תמים דעים בחיבור החוברת הלזו "מרן הרב עובדיה" מהדורה ראשונה.

ראשית, כפי שכבר כתבתי, ספקות רבות היו לי אם בכלל להוציא חוברת על מרן. 
וייאמר לזכותה של אחת הפעילות הגדולות בזיכוי הרבים בארגון "הידברות" ועוד, 
ואף בחוברות "בהלכה ובאגדה", שהיא בעצם דיברה עם רעייתי שתחי' רבות ושכנעה 
בשלילה  בשמי  מתחילה  נענתה  וכאשר  מרן,  על  חוברת  שנוציא  מאוד  והפצירה 
מוחלטת, לא פחות ולא יותר רכשה מכספה הפרטי כמה ספרים חשובים שיצאו על 

מרן, ושלחה לנו, כדי שאולי יתן לנו הדבר חשק וניעזר בהם.

שאלנו "דעת תורה", ועשינו כאשר הורו לנו רבותינו, והוצאנו את החוברת "מרן הרב 
עובדיה", אבל "מזווית אישית", כי לא ראינו תועלת ללקט ליקוטים אחר ליקוטים 
מספרים אחרים, כי מה יתן ומה יוסיף, אך בורא עולם ישתבח שמו ויתעלה כסא 
הדרו שאינו מקפח שכר כל בריה, אחר שראה את רצונה וחשקה העז בתמימות לב, 
שדחפה לזאת כל כך, ובזכותה יצאה החוברת על מרן בזריזות יותר, זיכה אותה תיכף 

לאחר מכן להתארס עם חתן ששמו כשם מרן ממש ר' עובדיה יוסף. פלאי פלאות.

זאת ועוד, תהילות לאל יתברך, הגרפיקאית שעיצבה את החוברת "מרן הרב עובדיה" 
מהדורה ראשונה, עבדה שעות רבות וממושכות, עבודה מפרכת, כי היצר הרע חגג 
והפריע בתהליך הגרפיקה ברמות גבוהות מאוד, עד כדי כך שהוצרכנו אני ורעיתי 
שידוע  כפי  רצופים,  ימים  ארבעה  במשך  אחרת  בעיר  לבית  חוץ  לשהות  שתחי' 
את  עבדה  הגרפיקאית,  של  לזכותה  ויאמר  חלק,  הולכים  לא  שבקדושה  שדברים 
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עבודתה בנאמנות ובסבלנות, על אף הקשיים שראתה בדרכה בעת עריכת החוברת. 
אך תמיד היתה בפיה בקשה אחת ויחידה, שבסיום העבודה היא תקבל ברכה שבזכות 
המצוה שהיא טורחת כל כך לכבודו של מרן זיע"א, תזכה להקים בית נאמן בישראל 

במהרה.

וכך היה, ימים מספר לאחר גמר העבודה, היא קיבלה הצעה מחברה שמכירה אותה 
כבר למעלה משנה, על בחור ישיבה חשוב מירושלים עיר הקודש, ובתוך חודש ימים, 
וזכו להקים בית של תורה ביראת שמים טהורה. "לעושה נפלאות  כבר התארסו, 

גדולות לבדו, כי לעולם חסדו"[.
 

כצאתי את הקודש, אני אברך ולי נאה לברך, למר אבי היקר הרה"ג רבי ציון נקי 
שליט"א, ולמרת אמי היקרה ברכה יעל תחי', אשר הודות להם שִגדלוני משחר נעורי 
על ברכי מרנן ורבנן, ובפרט על ברכי מרן מלכא זלה"ה, הגעתי עד הלום. ואף מר 
אבי זכה בילדותו לגדול על ברכי מרן, הודות לאביו הסבא היקר והדגול רבי הלל 
נקי ז"ל, שהיה מכתת רגליו מידי יום ביומו ומידי שבת בשבתו להסתופף תחת צילו 

של מרן עוד בצעירותו לפני כשישים שנה, כאשר בא ממצרים.
 

ימים  לאורך  שלימה,  רפואה  ותרפאם  תעטרם,  רצון  וכצינה  תשמרם  השם  אתה 
ושנים בטוב ובנעימים, בבריאות איתנה ונהורא מעליא, ויזכו לרוות נחת מכל יוצאי 
חלציהם, גדולים בתורה וביראת שמים טהורה, גם עד זקנה ושיבה, ויקויים בהם 
יָך,  ָנִיְך" )ישעיה נד יג(, "לֹא ָימּוׁשּו ִמּפִ לֹום ּבָ ַנִיְך ִלּמּוֵדי ה', ְוַרב ׁשְ מקרא שכתוב: "ְוָכל ּבָ
ה ְוַעד עֹוָלם" )שם נט כא(, אושר ועושר, נחת  י ֶזַרע ַזְרֲעָך, ָאַמר ה' ֵמַעּתָ י ַזְרֲעָך, ּוִמּפִ ּוִמּפִ

ושובע שמחות וכל טוב, אמן. 
 

כולנו תפילה לבורא עולם שזכות מרן מלכא זלה"ה תגן עלינו ועל כל ישראל, ונסיים 
בברכה שהיה רגיל מרן לסיים בה: "ובימיכם ובימינו תוושע יהודה, וישראל ישכון 

לבטח, ובא לציון גואל במהרה בימינו, אמן".

הכותב וחותם לכבוד התורה ולומדיה

בין כסה לעשור ה'תשע"ח

יל ַוה' ִעּמֹו" )שמואל א יח יד( תשע"ח לפ"ק ּכִ ָרָכו ַמׂשְ שנת: "ַוְיִהי ָדִוד ְלָכל ּדְ

דוד שלום נקי ס"ט
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שעריו בתודה
ַעל ּכֹל  ִהּלֹת ה', ּכְ יר ּתְ ים ֲאַהְלֶלּנּו )תהלים קט ל(, ַחְסֵדי ה' ַאְזּכִ ִפי, ּוְבתֹוְך ַרּבִ אֹוֶדה ה' ְמֹאד ּבְ
ָמָלנּו ה' )ישעיה סג ז(, ָהֱאלִֹהים ָהֹרֶעה ֹאִתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהזֶּה" )בראשית מח טו(, אשר  ר ּגְ ֲאׁשֶ
שם חלקי מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות. והביאני אל בית היין, יינה של תורה, 
והטעימני צוף דבש, אמרי נועם, מתוק לנפש ומרפא לעצם. וכבר משחר ילדותי זיכני 
להסתופף ולגדול בין ברכיהם של מרנן ורבנן גדולי ישראל, ובצל אילנם הגדול חמדתי 
וישבתי, ופריים מתקה וערבה לחיכי; ומלכם בראשם כעין החשמל, רב רבנן זית רענן, אור 
עינינו ומשוש ליבנו, מאיר דרכנו ומיישר נתיבותינו, ראש ממשלת התורה, אשר הקרין 
והאיר עלינו מאורה, שר הצבא, דגול מרבבה, כבוד קדושת הדרת ויקרת מרן פוסק הדור, 
גדול הדור ומנהיג הדור, הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל. הוא הגבר הוקם על, 
הקים עולה של תורה, והחזיר עטרת יהדות ספרד ליושנה. את פסקי עמוד העולם, אורו 

של עולם, מרן רבנו יוסף קארו בכל בתינו החדיר, ואת ליבנו בשלהבת התורה הבעיר.

רוענו, עטרת  בנו הנאמן, ממשיך דרך אבינו  ידו השני, מורנו הרב, אור הנערב,  ועל 
ראשנו, וצניף תפארתנו, אהוב ליבנו, ומאור עינינו, ראש ישיבתנו, מרן הראשון לציון, 
הגאון הגדול רבנו יצחק יוסף שליט"א. "ימים על ימי מלך תוסיף, שנותיו כמו דור ודור".

זאת  וציווני בהפצת  וחיבה,  'בני' באהבה  זצוק"ל  לי מרן  אזכור, עת אשר קרא  זכור 
התורה, בדבר ה' זו הלכה, לזכות את הרבים, ונתתי לך מהלכים, לאסוף נידחים, לקבץ 
שה פזורים, בנים שובבים, מחיק אבותם גזורים. על כן, נטלנו מקל הנדודים, ואתנהלה 
לאטי לרגל הילדים, ורחקנו מעיר עוז לנו כולה גדודים גדודים, הרצים יצאו דחופים, 
בדבר המלך על כל יודעי דת ודין; יצאנו מן המוקף אל ערי הפרזות, ממימי הקודש עליהם 

להזות; את השיממון הגדול להפריח, ואת אור התורה עליהם להזריח.

ף ֵלאלֵֹהי ָמרֹום )מיכה ו ו(, מי שם פה לאדם, להודיע לבני האדם  ם ה', ִאּכַ ה ֲאַקּדֵ ּמָ ּבַ
גבורותיו, ולהשקות הצאן מתורותיו. והגדיל חסדו עמנו, שבשפלנו זכר לנו, ועשה 
ובינה,  חכמה  תורה,  להפיץ  הלזה,  החוברות  בסדרת  כזוכה,  זוכה  שאינו  את 
לה, אשר  חן  חן  "בהלכה ובאגדה", תשואות  ולתעודה,  לתורה  פעלים  ולהרבות 
כל  אצל  ונעימה,  קלה  בשפה  ומדינה,  מדינה  בכל  וברננה,  בשמחה  נתקבלו 
שוחרי תורה. רבים המה הקרובים והרחוקים, אליו כמהים ומחכים, רעבים 
גם צמאים, יגיעי כפיים ואברכים, ומשתה הנשים כאנשים, קובעים בהם 
יום  מידי  הימים,  שם  לו  ארכו  כי  לומדים,  כסדרן  תמידין  שיעורים, 
ביומו ומידי שבת בשבתו, הלכות חג בחג והלכות עצרת בעצרת, בפינת 
יקרת תפארת. ואילו פינו מלא שירה כים, ולשוננו רינה כהמון גליו, 
ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, אין אנחנו מספיקים להודות לו 
ולברך בשמו, לשבחו ולקלסו, בשיר ורננה, לאל החונן לאדם 

דעת ובינה.

והנה חכמינו זכרונם לברכה )ספרא שמיני פרשה א ועוד( דרשו 
על אהרון הכהן את הפסוק )מלאכי ב ו(: "ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה 
ָפָתיו" - תורת אמת היתה בפיהו,  ִפיהּו, ְוַעְוָלה לֹא ִנְמָצא ִבׂשְ ּבְ
שלא טימא את הטהור ולא טיהר את הטמא. וַעְוָלה לא 
נמצא בשפתיו, שלא אסר את המותר ולא התיר את האסור.
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ויש להתבונן, מה שבחו של אהרן בזה שלא טיהר את הטמא ולא התיר את האסור, 
והלוא אין לך פשיעה גדולה מלהתיר חלילה את איסורי התורה, ולפוקה ולמכשול תחשב 
לו. ואם עיקר שבחו של אהרן בזה שלא אסר את המותר, עדין יש להבין, מה שבח זה 
שלא היפך את ההלכה? והנראה בזה, כי עיקר שבחו של אהרן הוא, שאף בהלכה שהיתה 
דעה או שיטה אחרת לחומרא, בא הכתוב 'להגיד שבחו של אהרן שלא שינה', כי כאשר 
לן בעומקה של הלכה, וחקר ודרש הדברים על בורים היטב, והסיק במסקנתו להתיר 
לאמיתה של תורה, הורה כך לרבים ללא חת וללא מורא. על זה שיבחו הנביא, כי לברכה 

גדולה תחשב לו, שלא העמיס חומרות על צאן קדושים, שמא יתרחקו חלילה.

ובזה יכון לפרש מה שאמר התנא הלל הזקן )אבות פ"א מי"ב(: "הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב 
שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". כי בכך שהיה אהרן מורה ההלכה 
לאמיתה של תורה ולא אסר את המותר בחומרות יתירות, הרבה שלום בעולם, כי בריבוי 
החומרות והעמסת יתר, יקשה עליהם מאוד, וחלילה יבואו לידי מחלוקות עם בני ביתם 
ויתרחקו מן התורה, כאשר מעשים בכל יום יעידון ויגידון אצל אותם שאינם מודרכים 
כהוגן, ומעמיסים חומרות יתר על בני ביתם וגורמים להרחיקם מן התורה והמצוות. לא 
כן כאשר ינהלם בדרך הישרה, רואים הם היאך תורתנו תורת חיים 'דרכיה דרכי נועם, 

וכל נתיבותיה שלום', ויקל עליהם להתקרב בנחת ובשמחה, ולשומרה כדת וכהלכה.

כדברים האלו ראויים להיאמר על מרן מלכא זצוק"ל, 'להגיד שבחו שלא שינה', לא חת 
מלומר את ההלכה הצרופה אף אם היא בכוחא דהיתרא רבה, כי לה זכה, לאחר שחקר 
ודרש בכל מקורותיה, מהתלמוד ורבותינו הראשונים ועד האחרונים ואחרוני האחרונים, 
לאור  להוציא  ונעימה,  ברורה  בשפה  יתירה,  בענווה  תורה,  של  במלחמתה  ונתן  ונשא 

תעלומה, מזהב ומפנינים יקרה, אותה לרבים הורה, וליהודים היתה אורה.

יב ֵמָעֹון". כי בכח  ים ֵהׁשִ ודווקא מתוך כך, זכה שהתקיים בו המשך הפסוק הנ"ל: "ְוַרּבִ
פסקיו והוראותיו הנעימים שפשטו בכל העולם, זכה להרבות שלום בעולם. ופעם סיפר 
מרן שבאו לפניו זוג להתגרש והבחין שלבעל חסרה הבנה באופן התנהלות הבית, כי הוא 
מתנהג בחומרות יתירות שגרמו לקרע בינו לבין אשתו. בעקבות כך, קבע להם תאריך 
דיון מאוחר, ובינתיים הזמין את הבעל לביתו, וישב עמו והסביר לו היאך להתנהל, עד 

ששלום הבית חזר לשרור במעונם.

ומעתה, יבואו בשלום המשך דברי חז"ל הקדושים )תנא דבי אליהו רבה פרשה 
יד(: "ומה היה עושה אהרן? קושר חבל של ברזל במותניו, ומחזר על כל 
פתחי ישראל, וכל מי שאינו יודע לקרוא קריאת שמע, לימדו קריאת 
שמע. ומי שאינו יודע להתפלל, לימדו תפילה. ומי שאינו נכנס בגופה 

של תורה, היה מלמדו".

זו היתה דרכו של מרן לכתת רגליו מעיר לעיר וממדינה למדינה, 
בניו הקדושים,  ואנחנו  מזולל,  יקר  ולהוציא  מעוון  רבים  ולהשיב 
בעבותות  ולקרב  באורחותיו  וללכת  מדרכיו  ללמוד  עלינו  שומה 
אהבה את אחינו התועים מדרך האמת, ולזכותם בדברי אלוקים 
חיים, בפרט בפסקיו והוראותיו הנעימים, מבחינת "ַמִים ָקִרים ַעל 

ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה".

ובזה יכונו דברי הרמב"ם )הלכות תשובה פ"ה ה"ב( שכתב: "כל אדם 
נבט",  בן  כירבעם  רשע  או  רבנו  כמשה  צדיק  להיות  לו  ראוי 
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ולכאורה ייפלא הדבר הפלא ופלא, כי אף האדם הגדול בענקים, מה דמות תערוך לו 
למשה רבנו שהתורה מעידה עליו: "פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת 
ה' יביט" וכו', ומי יוכל לומר כי הוא מגיע ולו במעט לאפס קצהו של משה רבנו בחיר 

האומה?

והנראה בזה על פי המשנה באבות )פ"ה מי"ח(: "משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים 
בו". הביא התנא דבר  והחטיא את הרבים, חטא הרבים תלוי  ירבעם חטא  בו.  תלוי 

והיפוכו, מחד דוגמת גדול מזכה הרבים בעולם, ומאידך גדול מחטיא הרבים בעולם.

והם  שנה,  ארבעים  במשך  ומצוות  תורה  ישראל  לעם  ללמד  רבנו  משה  זכה  הנה  כי 
העבירו לבניהם ולבני בניהם, וכך עברה התורה וביאור מצוותיה למשך כל הדורות, כי 
מאין לנו לידע מהן התפילין, ומהן המלאכות האסורות בשבת, ומהם ארבעת המינים 
בחג הסוכות, הלא אינם מפורשים בתורה, כל זה מיד ה' היתה עליו להנחיל לנו התורה 
בדקדוקיה ופרטיה עד סוף כל הדורות. נמצא שאין לך מזכה הרבים כמשה. ולהבדיל בין 
הטהור לטמא, אף שהיו רשעים גדולים בעולם יותר מירבעם, אך הוא היה המלך הראשון 

שהכניס בעם ישראל את ארס העבודה זרה, נמצא שהוא היה המחטיא הגדול בעולם.

ומעתה נבין דברי הרמב"ם: "כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבנו", דהיינו ראוי 
לו להיות מזכה הרבים ולהרבות תורה בישראל כמשה רבנו, וכמו שזכה הרמב"ם עצמו 

לכתוב חיבורים רבים ומופלאים לכלל ישראל לדורות עולם.

למעלה גדולה זו, זכה מרן מלכא שחיבר חיבורים רבים ופסקים נאמנים לכלל ישראל 
לנצח נצחים, ותהילות לאל, רוב ככל בני ספרד הולכים לאורו ופסקיו, וכל פוסק הדורש 
את האמת, לא יכול להורות הלכה מבלי לעיין בספריו הכבירים, כי אחר שמרן ברר 
וניפה ההלכה מכל מקורותיה, מי יעמוד מנגד לבלתי עיין בדבריו סולת נקיה, "תורת אמת 

היתה בפיהו... ורבים השיב מעוון".

מטרת חוברת זו "מרן הרב עובדיה", כדי שאף אנחנו נלמד מדרכיו, ממעשיו והנהגותיו 
של מרן, ובפרט במעלת זיכוי הרבים שהיתה בראש מעייניו, וכמובא בהקדמה לספרו 

שאלות ותשובות "יביע אומר" חלק י', שאחר שהאריך בשבח מעלת עסק התורה, כתב:

"אולם, למעלה בקודש הוא "זיכוי הרבים", שאין לך מעלה גדולה כמו מי שמזכה את הרבים, 
ְלעֹוָלם  ּכֹוָכִבים  ּכַ ים  ָהַרּבִ יֵקי  ּוַמְצּדִ ָהָרִקיַע,  ֹזַהר  ּכְ ַיְזִהרּו  ִלים  ּכִ ׂשְ "ְוַהּמַ ג(:  יב  )דניאל  שנאמר  כמו 
וכמה  כמה  פי  שהם  והאמת  קטנים,  כניצוצות  לנו  נראים  לכת  כוכבי  ששבעת  כשם  ָוֶעד", 
מיליונים מכל כדור הארץ, כך המזכים את הרבים ערכם גדול אצל ה' יתברך, שמושכים את 
אחינו התועים מדרך ה' בעבותות אהבה לתוך קדושת התורה, שהרי כל ישראל ערבים זה 

לזה. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן ואמן.

הכותב וחותם לכבוד התורה ולומדיה

ג' מרחשון - יום הילולת מרן מלכא זצוק"ל

ְמעּו  ֶכם. ַהּטּו ָאְזְנֶכם ּוְלכּו ֵאַלי, ׁשִ ן ַנְפׁשְ ׁשֶ ּדֶ ג ּבַ מֹוַע ֵאַלי ְוִאְכלּו טֹוב, ְוִתְתַעּנַ ְמעּו ׁשָ שנת: "ׁשִ
ִרית עֹוָלם" )ישעיה נה ב(, ה'תשע"ט ]5,779[ לפ"ג ֶכם, ְוֶאְכְרָתה ָלֶכם ּבְ ּוְתִחי ַנְפׁשְ

דוד שלום נקי ס"ט
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 מאורעות וחוויות שחוויתי עם מרן
ימי הילדות

'כי חולת אהבה אני'
ובכן, משחר ילדותי הרגשתי שאני אוהב את מרן ברמות גבוהות עד מאוד, מלב 

ומנפש ובחשק גדול, ממש בבחינת 'כי חולת אהבה אני'.

רדוף אחר מרן בכל הזדמנות
כבר בהיותי ילד קטן מגיל 7-8 שנים הייתי רדוף אחר מרן, משתתף בשיעוריו בכל 
מוצאי שבת קודש בבית הכנסת "היזדים". בשמחה ובהתלהבות הייתי יושב מול מרן, 
ודוקא על המדרגות שעל הבמה, אף שהייתי בא מוקדם ויכולתי לשבת על ספסל 
כמו כולם. וכך כל השיעור לא משו עיני מעיניו, וקיימתי בעצמי ברמ"ח אברי ושס"ה 
גידי "והיו עיניך רואות את מוריך", לחזות במרן, לקבל מקדושתו, מתורתו, מהנהגתו, 

מכל כולו, לשאוב כוחות ככל היותר.

"ְוָהיּו ֵעיֶניָך ֹראֹות ֶאת מֹוֶריָך"

)עבודה זרה יט ע"א( אין אדם  כתב הרדב"ז )חלק ג סימן תעב(, במה שאמרו רבותינו 
לומד אלא במקום שלבו חפץ, טעמו של דבר, כי בהביט האדם אל מי שדעתו 
נוחה בו, נפשו מתעוררת אל הכונה השלימה ודעתו מתרחבת וליבו שמח ונחה 

כענין שאמרו  ה',  רוח  עליו אז 
בשו"ת  בזה  ובאר  בנבואה. 
סימן  א  )חלק  דעניא  אפרקסתא 
ל( כי בהיות האדם מתכוון אל 
תתקשר  לבו,  אליו  ונותן  רבו 
נפשו בנפשו ויחול עליו מהשפע 
יתירה,  נפש  לו  ותהיה  שעליו, 
וזהו נקרא אצלם סוד העיבור 
שנאמר  וזהו  שניהם,  בחיי 
ֹראֹות  ֵעיֶניָך  "ְוָהיּו  כ(:  ל  )ישעיה 

ֶאת מֹוֶריָך". וכל שכן אם הרב 
אל  זה  וקרא  הוא  גם  מתכוין 

וזה  לקבל,  וזה  להשפיע  זה  זה, 
הטעם בעצמו בתפילה, שאין ראוי לאדם להתפלל אלא במקום שלבו חפץ, כי 
בהביט האדם אל אוהביו או לקרוביו או למי שדעתו נוחה, תתעורר נפשו, וזהו 
דבר שהשכל מורה עליו, וההיפך היפך. ע"כ. )ועיין בית יוסף סימן שלט בשם הירושלמי 

מסכת ביצה פרק ה הלכה ב(

קבר רבי מאיר בעל הנס
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 מאורעות וחוויות שחוויתי עם מרן

יום רביעי
בשיעורים  להשתתף  זכיתי  כן,  כמו 
רביעי  בימי  שהיו  מרן  של  הקבועים 
וזכורני  "מוסיוף".  הכנסת  בבית  בערב 
מרן  יד  על  ישב  השיעורים  שבאחד 
אחד מרבני בית הכנסת ז"ל, ומרן שאל 
לענות  לציבור  אפשרות  ונתן  שאלה, 
תשובה, ואותו רב ענה את חלקו, אך 
נראה היה שלא זכה לכוון לאמת, על 
כן מרן בענוותנותו ומפני כבודו אמר 
זו: "הרב ענה, אך אני  לציבור בלשון 
ארחיב את דבריו", וביאר את התירוץ 

כיד השם הטובה עליו.

שיעור בגמרא
לאחר זמן העביר מרן את השיעור של 

יום רביעי לבית הכנסת "בורוכוב". ולאחר מכן היה מוסר שיעור בגמרא בבית הכנסת 
שלו "חזון עובדיה" בשכונת "רחביה". ופעם אחת זכיתי להשתתף בשיעור זה שהיה 
במסכת ביצה, והתבוננתי היאך מרן קורא את הגמרא ומבארה לציבור בטוב טעם, 
ולא היה קורא רש"י, והמשתתפים שהם בעצם מתפללי בית הכנסת שלו שהכירם 
היטב, היו מבינים ענין היטב, והיה מרן מפלפל עמהם, וכשאחד שאל שאלה, אמר 

לו מרן, קושייתך היא קושיית הריטב"א ותירוצו כך וכך.

סיום מסכת
פעם במוצאי שבת הכריז מרן בסוף השיעור, שביום רביעי הם עושים סעודת סיום 
שהרי  הנולד,  את  ראה  מרן  מוזמן.  והציבור  עובדיה",  "חזון  הכנסת  בבית  מסכת 
מספיק שמכל הציבור הגדול הזה, יבוא אחד מהם לסיום, ואולי ימצא השיעור חן 

בעיניו, ויגיע בקביעות, וכך הרווחנו עוד יהודי שיבוא לשיעור תורה.

יום חמישי
השיעורים  תקופה של  לאחר 
הכנסת  בבית  רביעי  בימי 
כמה  במשך  "בורוכוב", 
מודיע  מרן  היה  שבועות 
מחר  שגם  השיעור,  בסוף 
יום חמישי הוא יבוא למסור 
שיעור, וכך נקבע עוד שיעור 
למרן מידי יום חמישי. ולאחר 
מוסר  מרן  היה  זה,  שיעור 
שיעור ברמב"ם בישיבת "אור 
"הבוכרים",  בשכונת  החיים" 
רבי  הגאון  של  בראשותו 

ראובן אלבז שליט"א.

ברכה ממרן בהקבלת פני רבו ברגל פסח תשמ"ז

קבר רבי מאיר בעל הנס
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שפה ברורה ונעימה
מרן היה מפשט את דבריו היטב היטב, עד שגם אנחנו בתור ילדים, היינו מבינים 
ונהנים מאוד. פעמים רבות הייתי אומר חידושים וקטעים שלמים ששמעתי ממרן 
למוַרי וחבַרי בתלמוד תורה והיו נהנים מאוד. בקיצור, חוויה נפלאה היתה לי בכל 
חצי השבוע האחרון; מיום רביעי והלאה, הייתי זוכה לחזות בנועם מרן, בימי רביעי, 

חמישי, ומוצאי שבת, הייתי מרגיש מעין עולם הבא.

משיב נפש
וכבר מלתי אמורה לחברים שומעי לקחי, שאילו מרן היה בזמן חז"ל מתקני התקנות, 
לא היו מתקנים במוצאי שבת להריח בשמים, כי כלום לא באה התקנה אלא בשביל 
להשיב את הנפש מהנשמה היתירה שעזבה אותנו, אבל כששומעים את שיעורו של 

מרן, אין לך משיב נפש גדול מזה.

"והוי מתאבק בעפר רגליהם"
לקיים  זכיתי  שממש  לומר  אפשר 
בעצמי את דברי התנא במסכת אבות 
רגליהם,  בעפר  מתאבק  "והוי  מ"ד(  )פ"א 

והוי שותה בצמא את דבריהם". הייתי 
ממש,  מרן  של  רגליו  בעפר  מתאבק 
המדרגות  על  דווקא  יושב  ילד  בתור 
מרן  שעליהם  ב"יזדים",  הבמה  של 
]ולוואי  הקדושות.  ברגליו  דורך  היה 
הייתי זוכה לנשק את נעליו. כפי הסיפור 
זצוק"ל  הכהן  אפרים  רבנו  על  המפורסם 
אביו של הגאון חכם שלום כהן שליט"א 
שנישק את נעלי רבנו יוסף חיים בעל ה'בן 

איש חי' זיע"א.[

למה  ופרח  כפתור  תואמים  והדברים 
אבות",  עץ  "ענף  בספרו  מרן  שכתב 
"והוי מתאבק בעפר רגליהם", איתא 
באבות דרבי נתן כיצד, בזמן שתלמיד 
חכם נכנס לבית המדרש, אל תאמר 
אני איני צריך לו, אלא לך אליו ושב 
ואל תשב עמו לא על גבי כסא  לפניו, 
ולא על גבי ספסל, אלא "שב לפניו על 
וביראה  הארץ", וקבל דבריו באימה 
אבותינו  שקיבלו  כדרך  ובזיע,  ברתת 

מהר סיני. ע"כ.

פתיחת ההיכל
בכל יום חמישי כאשר מרן היה מסיים 
את השיעור בבית הכנסת "בורוכוב" 
ונוסע לישיבת "אור החיים", הייתי רץ 
כצבי כדי להספיק להגיע לפני הרכב 

רבנו יוסף חיים זצ"לרבי אפרים הכהן זצ"ל
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רבי אפרים הכהן זצ"ל

של מרן, ולפתוח לו את דלת הרכב, פתיחת ההיכל לספר תורה חי. וברור שפתיחה זו 
היתה שווה מכל פתיחות ההיכל, ואפילו משל תפילת נעילה ביום הכיפורים.

חבל על הזמן
פעם כשהייתי רץ אחרי הרכב, פתאום עצר הנהג ר' אברהם שלומי הי"ו, יצא מהרכב 
ופתח את תא המטען, והוציא משם "חק לישראל", והביאו למרן, ומרן קרא בו עד 
שהגיע ל"אור החיים". הבט נא וראה כמה חס מרן על זמנו, הלא הנסיעה מבורוכוב 
ל"אור החיים" לא אורכת יותר משתי דקות לערך, וגם על זה מרן חס. בינו נא זאת. 
]וראה מה שכתב מרן מלכא בשו"ת יביע אומר חלק ד חלק יורה דעה סימן לא אות ה, וחלק ט חלק 

או"ח סימן קח אות עט, אודות קריאת "חק לישראל" לתלמידי חכמים שתורתם אומנותם[.

ופעם נוספת כאשר הגיע מרן לשיעור בבורוכוב, הציבור היה בתחילת תפילת ערבית, 
וכשראה מרן כן, מיד פנה לסוף בית המדרש, לקח ספר תנ"ך שהזדמן שם בספריה 

בין הסידורים, ולמד בו בסבלנות עד שסיים הציבור את תפילתו.

שוב פעם כשהגיע מרן לשיעור, הציבור היה באמצע העמידה של ערבית, ומרן עמד 
בפתח בית המדרש, וצדו עיניו ספר "חק לישראל", וביקש שיביאו לו אותו ולמד בו 

עד שסיימו את התפילה.

]ובדרך אגב זכורני שפעם בימי העומר הגיע מרן לשיעור בבורוכוב, והציבור היו 
בסוף תפילת ערבית, ובאו לספור את העומר, ומרן ספר עימהם אף על פי שעדין לא 
התפלל ערבית, ובגמר השיעור השני שבישיבת אור החיים, התפלל ערבית, והמתין עד 

שהשליח ציבור יספור את העומר, ואחר כך יצא לביתו.[

ניצול הזמן,  כך החדיר בנו מרן במשך השנים את אהבת התורה, החשק לתורה, 
השאיפות לגדול, האהבה לזיכוי הרבים ועוד ועוד.

גרת שכתב מרן לבנו מורנו הראש"ל בהיותו בחור ישיבה("זמניך, שעותיך ורגעיך, לא יסולא בפז, כל רגע יקר ממש"
ך א

מתו
(
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אין זה ערב שאלות ותשובות
כידוע שאצל מרן בשיעור במוצאי שבת לא היו שואלים שאלות. וסיפר לי מר אבי 
שליט"א, כי מתחילה באמת היו שואלים, רק כאשר ראה מרן שרבו השואלים מדאי, 

הכריז בציבור שאין זה ערב שאלות ותשובות, ויותר שלא ישאלו, וכך נקבע הדבר.

וזכורני כי פעם בשנות ה'תש"ן ]בתקופה שהיו "בני תיירה" שנקרא שמם "מרביצים", שיצאו 
נגד מרן בטענות שוא ומדוחים, דברי הבל וריק, וציערוהו צער גדול. ורמז לזה בדברי הפתיחה 
לשו"ת יביע אומר חלק ז' שכתב: "טרדות הציבור והיחיד השתרגו עלו על צוארי לא יתנוני השב 
השם  לפני  תפילה  ואני  לנגדי,  ובפרט ההטרדות מאנשים קשים חורשי מזמות המתייצבים  רוחי, 
יתברך: "עשה עמי אות לטובה ויראו שונאי ויבושו, כי אתה ה' עזרתני וניחמתני".[ הגיע איזה 
אברך "משוכנז" לשיעור במוצאי שבת, וניכר היה על פניו שבא לנגח ולא לשמוע ולקבל, 
ובתוך כדי השיעור שאל את מרן: "אבל בשב שמעייצ'א, כתוב כך וכך", ענה לו הרב: 
"בשמעתתא א פרק כך וכך כתוב כך וכך". לאחר מספר דקות שוב שאל שאלה, ומרן 
ענה לו. לאחר זמן שוב שאל שאלה כשניכר מדיבורו שבא להפריע, או אז אמר לו מרן 

בתקיפות מעט: "שאלות תשאל את ראש הישיֶבה שלך", ואז נסתם פיו.

רבי עזרא שטייאט
לעומתו, היה יהודי יקר תלמיד חכם, ירא שמים ומשמח הבריות בשם רבי עזרא שטייאט 
ע"ה, אשר רגיל היה להשתתף בשיעוריו של מרן, ועל אף שידוע שאצל מרן לא היו 
שואלים שאלות ובפרט בשיעור במוצאי שבת, מרן היה נותן לו לשאול, ומידי פעם גם 

היה מתבדח עמו.

"מה אתם צוחקים, הוא צודק..."
וזכורני שפעם ר' עזרא זה שאל שאלה, ובשאלתו ביטא את האות ו' חזק כדרכם של 
העירקים, וכולם צחקו. או אז אמר מרן, "מה אתם צוחקים, הוא צודק, זה הביטוי הנכון, 

רק אנחנו לא התרגלנו על זה".

"עוד לא חיממת את הכסא..."
ופעם אחרת שבא ר' עזרא באמצע השיעור, וכבר לאחר זמן קט שאל שאלה, או אז 
אמר לו מרן בבדיחותא, "עוד לא חיממת את הכסא, כבר אתה שואל שאלות?!". מרן 

היה משתמש בבדיחותיו אלו לעורר ולשמח את הציבור כדרכו בקודש.

לא היה כבושם הזה
לא היה כמו מרן גם בצורת העברת השיעור, ועל אף שפעמים רבות היו שיעורים כבדים 
מעט בשביל הציבור, היה מרן עושה זאת בחכמה ובתבונה למצוא הזדמנות פז לעורר 

את הציבור באיזה סיפור או במילי דבדיחותא.

וזכורני לפני כ-35 שנה באזכרת ליל השבעה של הצדיק רבנו יוסף דיין זצוק"ל, בבית 
הכנסת "אהל רחל" לעדת הבבלים ברחוב דוד ילין, הוזמן מרן להספידו והיה חודש תמוז 
והחום היה כבד בבית הכנסת. או אז רצה מרן לעורר את הציבור ואמר בבדיחותא, 
אתם יודעים כתוב בתורה: "לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך", שאור 
ראשי תבות: שריד אלוני ו ר. כי אז באותה תקופה ארבעתם אלו נלחמו מאוד מאוד 
נגד הקמת רשת תלמודי התורה "אל המעיין" שהקים מרן בכל רחבי הארץ לבני ספרד, 

יחד עם הגאונים רבנו יהודה צדקה ורבנו בן ציון אבא שאול זצוק"ל.
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שבתות מיוחדות וחגים
שבת הגדול

אי אפשר שלא להזכיר את אותן שבתות, "שבת הגדול" ו"שבת שובה", שהיינו זוכים 
שמרן היה בא לשכונותינו, מידי שנה בשנה. בשנה הראשונה שמרן הגיע בשבת הגדול 
ה'תשמ"ג, התארח אצל בנו הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א חבר מועצת חכמי 
התורה. אך בשנים הבאות שבנו עבר דירה לשכונת "הר נוף" בירושלים, היה מרן 
מתארח בבית מלון "המרכז" ברחוב פינס ]סמוך לרחוב יפו[. בליל שבת היה מתפלל 
בבית הכנסת "יגיע כפיים", ובתור ילדים היינו מכתתים רגלינו עד בית המלון כדי 

ללוות את מרן מהמלון לבית הכנסת ומתפללים איתו.

בבית הכנסת זה היו נוהגים לקרוא "שיר השירים", מה שלא נהג מרן, שכידוע דעתו 
היתה שעדיף לעשות דרוש לקהל ולזכותם בדברי תורה וחיזוק על פני אמירת "שיר 
השירים", ובפרט שבתי כנסיות מלאים בלילות שבת מציבור שלא כולו מגיע בכל 
יום, מרן צפה מראש וכבר לפני התפילה ביקש שיביאו לו "חק לישראל", ולמד בו 
בעת "שיר השירים". לאחר התפילה היינו מלווים את מרן למלון, וממהרים לבית כדי 
להספיק לגמור את הסעודה ולבוא לשמוע את דרשתו המאלפת בישיבת "פורת יוסף".

למחרת בצהרי היום, כבר משעות הצהריים המוקדמות היו הציבור נוהרים לתפוס 
מקומות, בהיכל ישיבת "אור החיים" ברחוב עזרא, והיו באים כאלפיים איש, אשרי 
מי שראה פניו, אך ראה זה פלא כולם היו זוכים לשמוע את מוצא פיו של מרן, 
וגדול היה המחזה ומרגש מאוד, היה הרב כהרגלו בקודש מתבל את דרשתו בדברי 
ובטחון  ואמונה  יחד עם דברי חיזוק  ומעשיות המושכים את הלב,  אגדה, משלים 
בבורא יתברך, והיה מאריך בדרשתו עד דקות ספורות לפני השקיעה, ובגמר הדרשה 
היה הולך במהירות יחד עם הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א לסעוד סעודה שלישית 

בביתו ברחוב יחזקאל, כדי להספיק להתחיל  קודם השקיעה.

נהדר  מה  אמת 
הנפלא  המחזה  היה 
היאך  העין,  ומרהיב 
מרן היה הולך כמלך 
בגדוד, מאות אנשים 
ומשמאלו,  מימינו 
וכולם פוצחים בשירה 
של  לכבודה  ורינה 
הדיירים  וכל  תורה, 
ומשמאל  מימין 
ואשכנזים  ספרדים 
ומביטים  צופים 
בכבודה  מהחלונות 
עין  תורה, אשרי  של 

ראתה כל אלה.
תפילה בישיבת "אור החיים" בראשות הגאון רבי ראובן אלבז 
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זיכוי הרבים עד הרגע האחרון
וכתב מרן בספרו חזון עובדיה )שבת ב שצד(: "ומעשים בכל יום, שאנו מתחילים בכל 
שבת לסעוד סעודה שלישית כמה דקות קודם השקיעה, מפני מצות הרבצת התורה 
ברבים בשבת עד סמוך לשקיעת החמה, כי זכות הרבים דבר גדול הוא, כמבואר 
בשלחן ערוך )סימן פט ס"ו(". ואכן כך היה מנהגו של מרן גם לפני כחמישים וחמש שנה, 
שהיה מוסר שיעור בצהרי השבת בבית הכנסת "אהל רחל" בשכונת "שמואל הנביא", 
בגבאותו של חכם אליהו אבא שאול זצ"ל, אביו של מורנו ורבנו הגאון רבי בן ציון 

אבא שאול זצ"ל.

גשמי רצון ברכה ונדבה
והנה בשנה אחת בשבת הגדול לאחר דרשתו המאלפת של מרן בישיבת "פורת יוסף", 
ירדנו במדרגות, ובא בחור אחד ואמר למרן שיורדים גשמים בחוץ, אז אמר מרן 
שנמתין מעט עד שיפסק. וכך זכיתי לעמוד על יד מרן בכל המתנה זו. והנה לאחר 
כמה דקות בא משהו אחר ואמר למרן שפסק הגשם ומרן בא לצאת, אמרתי למרן 
שיש עדיין גשם, ומרן אמר, אבל הוא אמר שפסק הגשם. ואני הקטן שתקתי. ומרן 
יצא מפתח הישיבה מלווה ברובי עמך בית ישראל, וכל הדרך נטפו עליו גשמי רצון 
ברכה ונדבה. מרוב שריחמתי על מרן, כי כידוע שהיה קל מאוד להתקררות, נמלכתי 
בדעתי להוציא את המעיל שלי ולהגביה אותו מעל מרן, כדי שלא יטפטף עליו גשם. 
אך לא עשיתי כן, מחשש שמא יש בזה איסור עשיית אוהל בשבת, מאחר ומטרתי 

להגן עליו מפני הגשמים.

)שבת ה עמוד רחצ( שם ביאר, לענין קהל שהיו  "חזון עובדיה"  ]לימים שחיבר מרן את ספרו 
מתפללים ברחבת הכותל המערבי, וכאשר התחילו לקרות בתורה, התחיל הגשם לטפטף, האם 
מותר לפרוס טלית מעל ספר התורה ויחזיקו בו מן הקהל עד שיסיימו קריאת התורה. וכתב, 
ואין ראיה ממה שנהגו לפרוס טלית בשמחת תורה על החתנים או על הילדים שעולים לתורה, 
כי שם נעשה הדבר לכבוד, כמו חופה, אבל כאן נעשה הדבר להגן על ספר התורה מפני 
הגשמים, והרי זה כמו אוהל שעשוי להגן מפני החמה. אבל סיים מרן, שבודאי יש לסמוך על 
דברי כמה וכמה מהגדולים שהתירו בהחזקת הטלית, מטעם שכאשר אוחזים בני אדם בידיהם, 
אין זה נחשב אוהל, שאין זה כשאר אוהל שמונח או תקוע ביתדות בארץ, ולכן מותר אף 
כשעושים כן להגן מפני הגשמים. ע"כ. ואם כן בודאי שהיה מותר לנו למתוח את המעיל על 
מרן כדי להגן עליו מפני הגשמים, שאם מפני ספר תורה התירו, קל וחומר מפני ספר תורה 

החי, ומי לנו גדול ממרן זיע"א[.

וכך כל הדרך הלך מרן בגשם עד שהגיע לבית המלון, ונכנס לחדרו. אני לא נכנסתי 
למלון כי עצור עצר השומר בעד הציבור להיכנס, אבל אחד מחברי שהקדים לפני 
מרן ונכנס, סיפר לי שליווה את מרן לחדרו, והרבנית מרגלית ז"ל שהמתינה לו שם, 
הביאה למרן שישתה מעט ליקר בננות, כדי שיתחמם. ומרן אף כיבד אותם בליקר. 
למחרת שהגיע מרן למסירת השיעור בישיבת "אור החיים", מפאת הקור, הגיע בלי 
הגלימה אלא עם הפראק והמעיל. וחברי שהלך מוקדם למלון כדי ללוות את מרן 
בכל הדרך, סיפר שביציאת מרן מהמלון, הוא לקח ממרן את מטפחת האף, כי כידוע 

שמרן היה מחמיר שלא לטלטל בשבת. )ועיין שו"ת יביע אומר חלק ט סימן לג(

שבת חתן
לימים כאשר בנו של מרן, הגאון רבי יעקב זצ"ל חיתן את בתו הגדולה, הגיע מרן 
לשבת "פרשת ויצא" התשמ"ט בשכונת "תל ארזה" לכבוד שבת חתן, ובבוקר התפלל 
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בבית הכנסת "בורוכוב", וקרא בתורה כהרגלו בקודש, ולאחר עליית כהן ולוי, העלו 
מוסיפים לרוב, וכמעט כל שלשה פסוקים מרן עצר והעלו מוסיף. לאחר מכן עלה 
מרן שליח ציבור לתפילת מוסף כדרכו בקודש, ואחר "עלינו לשבח", אמר "מזמור 
שיר ליום השבת" כנהוג, ובאמצע המזמור ניגש בנו הרב יעקב מאחרי גבו, ונטל את 

הטלית מעל כתפיו של מרן בהתלהבות, וקיפלה כרגיל.

]וכן ראיתי בהזדמנות אחרת, באחת השנים שהגיע מרן ב"שבת הגדול", התפלל בבוקר 
"חזון  )לא כהרגלו שהיה הולך דרך ארוכה רגלי עד בית הכנסת שלו  "בורוכוב",  בבית הכנסת 
עובדיה" לקרוא להם בתורה(, וכמובן שגם תפילה זו לא פספסנו עם מרן, ולאחר התפילה 
בא בנו הרב משה שליט"א ונטל את הטלית וקיפלה. ועיין בזה בחוברת השבת בהלכה 
ובאגדה )תשע"ז עמוד 251( בטעם ההיתר הרווח[. לאחר התפילה בשבת חתן היה "קידושא 
רבה" עם מרן, ואז ראיתי פעם ראשונה שמרן אוכל, והיה נראה בעיני הדבר לפלא 

עד מאוד, כמו מלאך שאוכל.

שבת בר מצוה
באותו  לענין  ומענין 
ר'  כאשר  ענין, 
רחמים, בנו של מורנו 
שליט"א  הראש"ל 
מצוות,  לגיל  הגיע 
את  חגג  מורנו  אזי 
מרן  חתן אצל  השבת 
הכנסת  בבית  אביו 
"חזון עובדיה", ובשבת 
בבוקר הלכנו להתפלל 
וכידוע,  מרן,  אצל 
אדם  אף  מרן,  אצל 
שעלה לתורה, לא היה 
בתורה,  לקרוא  רשאי 
רבו  לא  לצערנו  כי 
בקריאה  המדקדקים 
כמה  אחת  ]ועל  כהוגן, 

לבד  ממש[.  מדוקדקת  שאינה  קריאה  לשמוע  להם  צורם  היטב,  דקדוק  שהיודעים  וכמה 
משניים שראיתי שמרן היה נותן להם, הלוא הם, תלמידו רבי יוסף מוצרי זצ"ל שהיה 
חזן ובקי בדקדוק גדול, והיה מגיע למרן מידי חול המועד, ומרן היה מכבדו לקרוא 
עטיה  רחמים  רבי  מרן,  של  מחותנו  וכן  מוסף.  בתפילת  ולחזן  לתורה  עלייתו  את 
שליט"א, שהיה הקורא בתורה של המקובל האלהי רבנו מרדכי שרעבי זצוק"ל לפני 
כ-50 שנה, בבית המדרש "נהר שלום", ובשבת חתן בר המצוה הנ"ל, עלה הסבא רבי 
רחמים עטיה לעליית משלים, ומרן כיבדו לקרוא את עלייתו בתורה. ]וכך ראיתי אצל 
מרן, שכאשר היה חתן בר מצוה, אזי בגמר עליית שישי היה עולה החתן וחוזר על 
ג' פסוקים האחרונים שכבר קראם מרן, ואף באותה שבת הנ"ל שהיו שלושה חתני 
בר מצוה, עלה נכדו של מרן וקרא ג' פסוקים, ואחריו עלו שני החתנים וקראו את 
אותם פסוקים. ישמע חכם ויוסף לקח לבל יכביד על בנו, ובפרט שלצערנו, רבים לא 

בקיאים בדקדוק ובטעמים, והקריאה נעשית שלא כהלכה[.

מרן עם הרב אליעזר יהודה וולדינברג זצ"ל
מחבר שו"ת "ציץ אליעזר", ומחותנו ר' רחמים עטיה שליט"א
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"ומלא ברכת ה', ים ודרום ירשה"
לאחר התפילה עשו קידושא רבה, ואחד מאנשי בית הכנסת נתן לפני הקידוש לכל 
אחד מהציבור מעט יין בכוסו כנהוג לצורך טעימה, ולמרן שהוא המקדש נתן יין 
בכוסו אבל לא מילאו עד הסוף, וכנראה שנעלמה מאותו אחד הגמרא במסכת ברכות 
)נא ע"א( שכל המברך על כוס מלא, נותנים לו נחלה בלי מצרים, או אז רמז לו מרן 

שימלא את הכוס, אך הוא נתן עוד מעט, ועדיין הכוס 
לא היה מלא, רמז לו שוב מרן, אך הוא לא הבין. מה 
עשה מרן, לקח מהכוס של בנו מורנו הרב שליט"א 
שצריך  מעשיו  וביאר  שלו,  הקידוש  כוס  לתוך  ונתן 
למעלה,  קשת  כמין  שיראה  עד  הכוס  את  למלאות 

שנאמר: "ומלא ברכת ה', ים ודרום ירשה".

שו"ת יביע אומר
לא בכדי כאשר יצא שו"ת יביע אומר ששה חלקים 
עשר,  בגיל  רק  שהייתי  ]תשמ"ו[, אף  חדשה  מהדורה 
קנה לי מר אבי שליט"א את הסט, כי ידע את אשר 
ליבי יחפוץ לכשאגדל, ללמוד וליהנות מזיו תורתו של 

מרן לבד מתורה שבעל פה, גם בתורה שבכתב.

קבלת פני רבנו ברגל
זכורני לפני כשלושים שנה, היאך היו נאספים אלפים ורבבות בבית המדרש של כולל 
"חזון עובדיה" בשכונת קטמון בירושלים, מידי שנה בשנה בחג הפסח וחג הסוכות, כדי 
לקבל את פני מרן. והיו באים רבנים גדולים, רבני ערים, אבות בתי דין ואדמורי"ם 
גדולים, וביניהם היינו רואים תמיד את מורנו ורבנו רבי יהודה צדקה זצ"ל ראש ישיבת 
"פורת יוסף", שאף שהיה גדול בגיל ממרן, היה בא באהבה וחיבה והערצה גדולה. 

והיו אומרים חידושים 
והדברים  ופרפראות, 
ושמחים  ערבים  היו 

כנתינתם מסיני.

יהודה  כשרבנו  ופעם 
איזה  אמר  צדקה 
התפעל  למרן,  חידוש 
ואמר:  מהחידוש  מרן 
מהר  לי  "הביאו 
דבר  זה  כי  ודף,  עט 
אשכח  שמא  האבד, 
לאחר  עד  אותו 
וכשסיפר  המועד". 
יהודה  רבי  זאת 
לתלמידיו  צדקה 
בישיבת "פורת יוסף", 
ראיתם,  להם:  אמר 
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מיד מה  לכתוב  צריך,  כך 
ששומעים, ובדרך זו לאחר 
חידושים  נאספים  זמן 
רבים, ויש לאדם מה לומר 
תמיד, כמו שנאמר )משלי יג 

יא(: "קובץ על יד ירבה".

גדולה ענוה
לאחר  רבות  פעמים 
התלמידים  כשחזרו  החג 
יהודה  רבנו  היה  לישיבה, 
הלשון:  בזו  שואלם  צדקה 
רבכם  פני  "קיבלתם 
על  היתה  וכוונתו  ברגל?!", 

מרן זצוק"ל.

הבט נא וראה, היאך העריצו 
לזה,  זה  הגדולים  והעריכו 
ה'  וענוה.  התבטלות  איזו 
מאורחותיהם  ללמד  יזכנו 
ולכבד  והנשגבות,  הנעלות 
ישראל  גדולי  כל  את 
יהודי  כל  ואת  הם,  באשר 
אינו  אם  אף  הוא,  באשר 
ולקהילתי. לעדתי  משתייך 

"בן חכם ישמח אב"
פסח  המועד  שבחול  וזכורני 
פני  להקבלת  הגיע  תשמ"ו 
הרב ברגל, אביו של מרן, רבי 
יעקב עובדיה זצ"ל, שהיה גר 
ידו  על  וישב  הכולל,  יד  על 

כל אותה העת.

גדולה מזו  ברור כי אין שמחה 
לאבא, וכולו קרן מאושר כשראה 
היאך באים רבבות רבבות לקבל 
ופוסק  הדור  גדול  בנו  פני  את 

הדור לארץ ולדרים.

פסח תשמ"ה

מרן עם הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל

מימין למרן - אביו רבי יעקב עובדיה, פסח תשמ"ו
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ימי הבחרות
אויר לכל השבוע

וגן  בית  בשכונת  ברוך"  "אור  קטנה  בישיבה  ללמוד  נכנסתי  וכאשר  עברו,  ימים 
בירושלים, היה צר לי מאוד, היאך אפסיק לראות את מרן כפי שהייתי רגיל עד 
כה, ולו פעם אחת בשבוע. על כן, אזרתי עוז, וב'תירוץ' שאני מתגעגע לבית, קבלתי 
אישור מהמשגיח לנסוע בכל מוצאי שבת לבית, ועוד פעמיים בשבוע, מה שבפועל 
ברוב הפעמים לא נסעתי לבית בשאר הימים, לבד ממוצאי שבת, ובכך הייתי זוכה 

להגיע לשיעורו של מרן ומקבל אויר לכל השבוע.

"ונח מצא חן בעיני ה'"
והנה ביום מן הימים גילה זאת המשגיח שאני יוצא לשיעורו של מרן ורצה לאסור 
עלי זאת, אך ה' נתן חני בעיני ראש הישיבה הגאון רבי אברהם עמאר שליט"א, 
שאהבני וקרבני אליו מאוד מאוד בחיבה גדולה, ולזכותו יאמר שכאשר דברתי עמו 
הבין את רחשי ליבי ונתן את אישורו. וכך נהגתי במשך שלוש שנים בהיותי בישיבה 
קטנה. ואף היה בחור חשוב מהעיר לוד שמשפחתו לא זכתה בזמנו עדיין לשמור 
מצוות ]אבל היום כבר כולם בעלי תשובה, ב"ה[, והיה מצטרף עמי בהיחבא מידי 

מוצאי שבת, ומיני אז פרח וצמח לאילנא רברבא.

"ועצת ה' היא תקום"
ה'תשנ"ב  בחירות  לקראת  ש"ס  לתנועת  אדיר  כנס  ערך  מרן  כאשר  פעם  והנה 
באצטדיון "יד אליהו" בתל אביב, הכריז מרן במוצאי שבת שכולם יבואו, 'איש בל 
יעדר'. אמרתי לעצמי היאך יכול להיות שמרן יצוה לבוא, ואני לא אבוא? אך מאידך, 
מי יתן לי אישור כשאני בישיבה קטנה? החלטתי שאני מתקשר למרן ושואלו אם 
לבוא, והיה אם מרן יאמר שאבוא, אני בא בכל מחיר. הרמתי טלפון לביתו של 
מרן, ענתה לי הרבנית מרגלית ז"ל, שאלתיה, מדבר בחור מישיבה קטנה, מרן אמר 
במוצאי שבת שכולם יבואו, האם גם אני אצא מהישיבה ואבוא? הרבנית שאלה את 
מרן, וענה לה: "שישאל את ראש הישיבה שלו". וכך עשיתי בדחילו ורחימו שאלתי 
את ראש הישיבה, וזמן ממושך חשב בדבר, אך סוף דבר הסכים שאלך, ובלבד שלא 

אגלה לאף אחד. זכרה ה' לו לטובה.

תפילת שחרית עם מרן
שלא  ברור  שיהיה,  איך 
רק  מרן  לראות את  הסתפקתי 
שבת,  למוצאי  שבת  ממוצאי 
ובכל הזדמנות שהיא, הייתי ניגש 
לדלות  פנימה,  הקודש  עוד אל 
כגון  ולהפנים,  לשמוע  ולשאול, 
בימי ראשון של שבתות חופשה, 
המועד  חול  הזמנים,  בין  ימי 
וכיוצא בהם. והייתי שמח מאוד 
ולהתפלל  לנסוע  מוקדם,  לקום 
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תפילת שחרית עם מרן ]כי מרן היה מתפלל בשעה 6, ועלי היה לקום מוקדם הרבה 
יותר, מפאת ריחוק המקומות והנסיעה באוטובוס[.

ההקפות בחג הסוכות
תמיד היה לנו את התענוג להתפלל עם מרן, ובפרט בחול המועד סוכות שהיינו באים 
עם ארבעת המינים, ומרן היה מגיע עם בנו הרב משה שליט"א שהיה מביא למרן 
את הלולב עם קופסה של חמשה או ששה אתרוגים, ומרן היה מברך על האתרוג 
המשובח ביותר, ואחר שנענע לארבעת הצדדים, היה מנענע את הלולב רגע אחד עם 

כל אתרוג ואתרוג.

מחמת הציבור הגדול, היו מוציאים את ספר התורה לרחבה הסמוכה לבית הכנסת, 
ומניחים אותו על גבי שלחן, וכך היינו מקיפים את ספר התורה עם ספר תורה חי 

הלוא הוא מרן מלכא. 

פעם באחד מימי חול המועד בהיותי מהלך אחר מרן בהקפה, ]כדרכי בקודש להידבק 
תמיד אחר מרן ממש[, קרא מרן את נוסח ההקפה מתוך סידור של ההוצאות הישנות, 
והיתה איזו תיבה שלא נדפסה ברור כל כך, וכשהגיע מרן לתיבה זו קראה איך שהיא, 
אך מחמת שאני קראתי מסידור "אור ודרך" שיצא בזמנו, והתיבות היו כתובות יפה 
יפה, קראתי תיבה זו בקול רם, ומרן ששמע אותי, ברוב ענוותנותו תיקן מיד את 

התיבה שקרא.

הושענא רבה
באחת השנים חשקה נפשי להסתופף בצילו של מרן בליל "הושענא רבה". על כן, 
הלכתי לבית הכנסת "חזון עובדיה", והופתעתי לראות כי אולי היו שם שלושים איש, 
ומרן לא היה שם, כי הלך לעשות דרוש אצל בנו הגאון רבי דוד יוסף שליט"א בבית 
המדרש "יחוה דעת" בשכונת "הר נוף". התחלנו לקרוא את התיקון כנהוג, וחילקו אף 
את הזוהר, והנה מרן הופיע לערך בשעה 2:00. אז ניגש אליו החזן ר' שלמה כהן, 
וביקשו שיעשה דרוש כדרכו בקודש בכל שנה, שהיה קורא מדרש "וזאת הברכה", 
ומרחיב כיד השם הטובה עליו, אך מרן היה עיף ותשוש מאוד ולא יכל לדרוש. שאלו 
החזן, ומה נלמד עתה, הלוא כבר קראנו חומש דברים והמדרש והזוהר. אמר לו מרן 
"תתחילו תהלים". התחלנו את התהלים, ומרן ישב והיתה ניכרת עליו העייפות מאוד 

מאוד, וכאשר הגענו למזמור י"ב קם מרן והלך לביתו לחיים טובים ולשלום.
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בהתקרב תפילת הנץ החלו לנהור אנשים רבים ובית הכנסת התמלא כולו עד אפס 
מקום, ובתוך הבאים הגיע גם בנו של מרן, מורנו הרב שליט"א להתפלל עם מרן 
אביו, ואז זכינו לראות את מרן שוב, ועלה חזן בשחרית ומוסף בנעימה קדושה כדרכו 
בקודש, והוציאו את ספר התורה לרחבה לשבע ההקפות, ומרן קרא הקפה ראשונה 
ושביעית, ובשאר ההקפות כיבד את מתפללי בית הכנסת הקבועים, וקרא בשם כל 

אחד ואחד לפני ההקפה.

לאחר התפילה יצאנו כל הציבור למצות חבטת הערבה בחוץ ששם היה עפר, והגבאי 
הביא למרן חמש ערבות קשורות יחד, ואחר שמרן קרא את הנוסח ]ולא האריך גם 
בנוסח של רבנו יוסף חיים מלשון חכמים[ חבטם בקרקע, ובגמר החבטה החזירם 

לגבאי.

מרן היה חס על זמנו, ולכן לא היה רגיל להאריך באלו "יהי רצון" שהם, וכמו 
שכתב מרן החיד"א )ברכי יוסף אורח חיים סימן א ס"ק ט(: בכל דור ודור תיקנו החכמים 
לזכות את הרבים, המון  וכוונתם היתה  וקביעות עתים,  לימודים שונים,  סדר 
ישראל, כי בלאו הכי הם בעוונות בטלים מלימוד תורה, ועל ידי סדר הלימודים 
הללו, הם קוראים ומתעוררים. ואולם לא נאמרו כל השיעורים הללו לתלמידי 
חכמים אשר להם יד ושם טוב, חכמים וידועים לעסוק בגופי תורה ולעמוד על 
תיז ס"ק  )סימן  החיים  בכף  בזה כתב  וכיוצא  ולהורות.  להבין  התורה,  דיני  עיקר 
יג(: ונהגו פה עיר הקודש ירושלים שביום ערב ראש חודש מאריכים בתפילות 
ובתחנונים על אורך גלותנו וכו', ונראה שכל זה הסדר הוא להמון העם, אבל מי 
שתורתו אומנותו ויש לו לב מבין בגמרא ופוסקים, אין צריך לבטל כדי לומר 

סדר זה, כי בלאו הכי תלמוד תורה מכפר ובלבד שיעשה תשובה.

שפה ברורה ונעימה קדושה
מרן היה עולה בקביעות חזן בתפילת שחרית של חול, אלא אם כן היה עייף, שאז 
היה עולה אחד משני הגבאים שהיו בקיאים בדקדוק ובביטוי האותיות כהוגן, או 
רבי שלמה כהן שהיה בזמנו חזן אצל מרן, ואחר כך שלחו מרן לכהן כרב קהילה 

וחזן בחוץ לארץ.

ויש לציין שמרן היה מתפלל ממש בנחת ובניגון כמו בשבת, ולמשל בברכות קריאת 
שמע, הציבור היה עונה בסוף כל קטע עם מרן. וכשהיה מרן מגיע לברכת כהנים 
היה מנגן ומסלסל מעין עולם הבא, והיתה לו מנגינה קבועה בברכת כהנים במקאם 
ראסט, ומרוב שמרן היה רגיל לעשותה, התרגלתי אליה גם אני הקטן והדל והתחלתי 

לפייט בה בברכת כהנים.

]ותהילות לאל יתברך, כשהייתי עולה חזן בהזדמנויות שונות בפני מורנו הרב שליט"א כדלהלן, הייתי 
מנגן כן בברכת כהנים, וזכיתי לשמח את מורנו הרב רבות, כי נהנה מאוד מאוד בהזכירו לו את 
החזנות של מרן אביו, שלא היה יכול לשומעו תדיר. ופעם ביקשני מורנו הרב שאומר ברכת כהנים 
במוסף של ראש השנה כפי המנגינה הירושלמית, והשתדלתי לחקות את מרן כפי שהיה מאריך 
ומסלסל בזה מאוד, ועמדתי ליד מורנו הרב שהיה הוא התוקע, והיה מסמן לי בידו הקדושה לעלות 

טונים, ומרוב שנהנה, אמר מורנו הרב באמצע ברכת כהנים בערבית "סלם-טומבק", וד"ל[.
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י ה'" ַמח ֵלב ְמַבְקׁשֵ "ִיׂשְ
ובאמת מה שמרן היה מתפלל בנחת ובנעימות אף בימי החול, הוא פשוט בבחינת 
"נאה דורש ונאה מקיים", וכמו שהביא בשו"ת יביע אומר )חלק ו חלק אורח חיים סימן ז( 
ובשו"ת יחוה דעת )חלק ב סימן ה( מה שכתב בספר חסידים )סי' יח, קנח(: שורש התפילה, 
י ה'".  ַמח ֵלב ְמַבְקׁשֵ ם ָקְדׁשֹו ִיׂשְ ׁשֵ שמחת לב בהקב"ה, שנאמר )תהלים קה ג(: "ִהְתַהְללּו ּבְ
ולפיכך היה דוד מלך ישראל מנגן בכינור על כל תפילותיו וזמירותיו, כדי למלאות 
לבבו שמחה באהבתו של הקב"ה. וכן כשאתה מתפלל, אמור את התפילה 
בניגון הנעים והמתוק שבעיניך, ובזה ימשך לבך אחר מוצא פיך, ובבקשה 

ותחינה בניגון המושך את הלב. ע"כ. חבל על דאבדין.

האומרים פסוקי דזמרה במרוצה, לא יפה עושים
צא וראה מה שכתב מרן הבית יוסף )סימן נא( בשם הארחות חיים: 
אותם בני אדם שאומרים פסוקי דזמרה במרוצה, לא יפה עושים, 
שמקצרים בשבחו של מקום בשביל שמאריכים בבקשת צרכיהם 
לאחר מכן בעמידה, היש מושל שיתרצה בכך?! וכן פסק מרן השלחן 
ערוך )שם ס"ח(: "אין אומרים הזמירות במרוצה, כי אם בנחת". 
שום  ידלג  "ולא  סקי"ג(:  וס"א  )סק"כ,  ברורה  המשנה  וכתב 
תיבה ולא יבלע, אלא יוציא מפיו כאילו מונה מעות, 

ויתבונן במה שאומר, ויכיר בנפלאות ה'".

צא וראה מה כתב הרמב"ם )תשובות סימן רסא(: קריאת 
הברכות או הזמירות בחיפזון ומהירות, הרי היא טעות 
גמורה, ומי שאינו מוכיח החזנים על זאת, חוטא, משום 
שכל אלו הסוגים של עבודת השם בדיבור, אין הכוונה 
אלא שיחשבו בהם כשיאמרום, ויכוון אומרם את לבו, וידע 
שעם אדון כל העולם מדבר בהם, בין שיבקש ממנו או יודה לו וישבחהו או יתאר 
פעליו וחסדיו או יתאר נפלאותיו בברואיו ויכולתו. וכיצד מותר למהר בזה ולהסיח 
הדעת ממה שנאמר. ומי שאינו יודע מה הוא אומר ואינו מבינו, הרי הוא כמו התוכי 
והשוטה החוזרים על המילים שבני האדם לימדום. ע"כ. )ועיין בזה עוד בחוברת "סדר היום 

בהלכה ובאגדה" עמוד 109(

הגבאי נהנה שמרן 'ירד עליו'
ובזמנו כשמסר מרן שיעור מידי יום חמישי בישיבת "אור החיים", היו רגילים לבוא 
שני הגבאים מבית הכנסת "חזון עובדיה", ובהתקרב חג הפסח דיבר מרן בהלכות 
ליל הסדר, ודן בהפסק שיש בין הקידוש ועד לסעודה, והלוא אין קידוש אלא במקום 
סעודה. ומרן הזכיר בתוך הדברים שבעצם ההגדה עצמה, איננה ארוכה כל כך, לבד 
ממה שאנחנו מאריכים בה וכו'. או אז שאל אחד הגבאים למרן, שלכאורה ההגדה 
ארוכה מאוד ולוקח הרבה זמן לקוראה. אז התבדח עמו מרן, ואמר לו "לפי התפילה 
שאתה מתפלל לנו בבוקר, אפשר לגמור את ההגדה בעשר דקות", וכמובן שהיתה שם 
שמחה גדולה בקהל, והגבאי נהנה שמרן 'ירד עליו'. ]ופעם גם אני הקטן והדל, אמרתי כן 
בשיעור בבדיחותא לאחד שהיה קורא את הקרבנות ופסוקי דזמרה במהירות אצלנו בבית הכנסת, 
אך הלה לא מצא חן בעיניו שכאילו אני מוכיח אותו שהוא קורא מהר. מיד כשראיתי כן, סיפרתי 

בשיעור את הסיפור הנ"ל על מרן בעצמו שאמר כן לגבאי, ואז שמח הלה ונרגע[.
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סליחות עם מרן
ולפני שאמשיך כפי סדר המאורעות, לא נדלג על חודש אלול, שבגמר שיעורו של מרן 
במוצאי שבת, היה מחזן בעצמו את אמירת הסליחות כולה, באיזו נעימות ותחינה 
"עננו"  בכל  גם  הרבה,  ומסלסל  מפייט  שהיה  מלך"  מ"אל  ולבד  כדוגמתה,  שאין 
וב"מחי ומסי" היה מפייט ומאריך, וכן באמירת הקדיש שבסוף הסליחות, היה מסלסל 
בכל שבוע כמנגינת הפיוט "המבורך" הנאמר בראש השנה. והייתי זוכה לעמוד ממש 
על יד מרן בכל הסליחות ומתבונן באמירתם ובמנגינה, וכך למדתי לחקות את מרן 
גם באמירת הסליחות. ]עד שזכורני שפעם כשעליתי חזן בישיבה לאמירת הסליחות, הגיע בחור חדש 
מהעיר כרמיאל, ובעודו עולה במדרגות לבית המדרש שמע את הסליחות, התפלא ואמר, איך זה שמרן 

הגיע אלינו לישיבה על הבוקר?![

זמנים מיוחדים
]ובדרך אגב, זכורני כי אף שמרן היה מקיים את שיעורו בבית הכנסת ה"יזדים" רק 
במוצאי שבתות, ולא במוצאי חגים שחלו בחול, בכל זאת במוצאי "ראש השנה" היה 
מוסר שיעור אף שחל בחול, ולאחר השיעור היו נאמרים הסליחות עם מרן ברוב עם.

כמו כן, אם היה חל "הושענה רבה" במוצאי שבת, היה מרן מוסר שיעור בהלכות 
"שמחת תורה". וזכורני ששנה אחת הצטרף לשיעור, חתנו של מרן, הדיין הגאון רבי 
עזרא בר שלום שליט"א, ולאחר שסיים מרן את ההלכות, החתן קרא את המדרש על 
משה רבנו מספר "קריאי מועד", ומרן בארו בטוב טעם ודעת כיד השם הטובה עליו.

גם במוצאי "שמחת תורה" שחל במוצאי שבת, היה מרן מוסר שיעור, ובדרך כלל 
לומר  ]ואפשר  הגשם".  ומוריד  הרוח  "משיב  הזכרת  הלכות  על  נסוב  היה  השיעור 
שכמעט בכל שנה, היה מרן חוזר על כל הסיפור של אליהו הנביא שגזר על עצירת 
הגשמים בזמנם של הרשעים אחאב וחיאל בית האלי. ובכל פעם התרגשנו מחדש, 
והתחזקנו באמונה בבורא, כאילו שומעים אנו זאת לראשונה. ועיין עוד בזה להלן.[

בשנים האחרונות יותר, הפסיק מרן למסור שיעור במוצאי שבת שחל "הושענא רבה" 
ובמוצאי  הכנסת[,  שבבתי  הלימוד  ]מפני 
שבת שחל "שמחת תורה" ]מפני הקפות 

שניות[.

היה  לא  בשבת,  שחל  כיפור  במוצאי 
פעם  למעט  שיעור,  למסור  מרן  רגיל 
שמרן  תשע"א[  בשנת  ]כמדומני  אחת 
כיפור  במוצאי  שיעור  שימסור  הודיע 
"ארבעת  בהלכות  שבת  במוצאי  שחל 

המינים".[

"תלמד הרבה מסכתות קטנות"
נחזור לענין, בענוותנותו של מרן, קל 
התפילה  לאחר  שאלות  לשאלו  היה 
לבד,  ובא  יוצא  היה  מרן  כי  בבוקר, 
סומך  בלי  משב"ק,  ובלי  שמש  בלי 
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ובלי תומך. ופעם כשהייתי בשיעור א' ישיבה קטנה שאלתי את מרן, מה הרב מייעץ 
לי ללמוד בזמן הפסקת צהריים שהיא ארוכה מאוד כשעתיים וחצי? אמר לי מרן: 

"תלמד הרבה מסכתות קטנות".

לימים כשנתמניתי לראש כולל, ראיתי כמה אמיתיים הם דברי מרן, כל האברכים 
שלמדו והשקיעו בלימוד המסכתות, קל היה להם הרבה יותר בלימוד הבית יוסף, כי 
הכירו כבר את הסוגיות, אבל אותם שלא למדו, הכל נעשה להם כחדש. ישמע חכם 

ויוסף לקח.

"תכין פרשה יש בזה זיכוי הרבים"
ובהזדמנות אחרת שאלתי את מרן שביקשוני לקרוא בתורה בישיבה בשבתות, האם 
ראוי ונכון שאכין את הפרשה בהפסקות צהריים או שאלמד גמרא בזמן הזה? ענה 

לי מרן: "תכין פרשה, יש בזה זיכוי הרבים".

"עד אחד נאמן באיסורים"
ופעם שהתקיימה הכנסת ספר תורה בישיבת "אור ברוך" הוזמן מרן יחד עם הגאון 
לענין מסטיק  ואז ביקשו ממני חברי לשאול את מרן  זצוק"ל,  רבי שלום משאש 
בזוקה ]אף שלא הייתי לועס מסטיקים[, כי בילדותנו אמרו לנו שיש בזה דם של 
חזיר, ובחורים רבים ביקשו לדעת מהי דעת מרן בענין. או אז שאלתי את מרן, האם 
מותר לאכול מסטיק בזוקה בהכשר הרב אושפיזאי? ענה לי מרן: "מותר, עד אחד 

נאמן באיסורים".
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כסא גלגלים של מכון צומת
וזכורני שפעם כשהתפללתי עם מרן, הגיע תלמיד חכם גדול, ושאלו על חולה שיש לו 
פצעים רבים ברגליו, והליכתו לבית הכנסת שאורכת לכל אדם שתי דקות, אורכת לו 
זמן רב מאוד, ומרן התיר שיבוא לבית הכנסת בשבת בכסא גלגלים של מכון צומת.

אם יבואו עד 7 דקות, אקבל אותם
והנה פעם בהיותי בחור בישיבה קטנה, באחד מימי שישי הארוכים בקיץ, בקשנו אני 
ואחי מאחד המקורבים לבית מרן, שאנחנו רוצים להתברך ולהתוועץ עם מרן באיזה 
ענין. המקורב דיבר עם הרבנית ז"ל והיא שאלה את מרן, ומרן אמר לה אם יבואו 
עד 7 דקות, אקבל אותם, כי אחר כך הוא הולך לנוח. זכורני כי הנהג נסע במהירות 
מופרזת, ובכל זאת הגענו לאחר 9 דקות, אך כבר מרן הלך לנוח. ללמדך שכל רגע 

מנוי ומדוד ושקול בפלס.

10 דקות מוסר מהרבנית
בכל זאת, לא השיבה הרבנית את פנינו ריקם, והגישה לנו מים קרים מביתו של מרן, 
ועמדה ודיברה עימנו בפתח הדלת כ-10 דקות דברי חיזוק בהתמדה בתורה, היאך 

מרן היה הולך בצעירותו בדרך עם דף גמרא וניצל כל רגע ורגע.

קריאת המגילה
ערב פורים הגיע וחשקה נפשי מאוד ללמוד את טעמי קריאת המגילה ממרן שהיה 
ונסעתי  קסיטה,  עם  קטן  טייפ  לקחתי  כן  על  להפליא,  ובטעמים  בקריאה  מדייק 
להתפלל עם מרן בליל פורים, והקלטתי את מרן בקריאת המגילה. וכך למדתי את 
קריאת המגילה בטעמיה המקוריים, ובמשך השנים התחלתי לקרוא בציבור ולהוציאם 

ידי חובה כדת וכהלכה.
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ציציות בחוץ - "מה שהראש ישיבה שלך אומר תעשה"
פעם בהיותי לומד בישיבה קטנה, הודיע המשגיח שעל פי הוראת ראש הישיבה כל 
הבחורים צריכים להוציא את הציציות בחוץ. ואני לא ידעתי את נפשי, כי מה לי 
להוציא הציציות כשאני תלמיד דבק במרן, ואבותינו ואבות אבותינו בני ספרד מאז 
ומעולם לא נהגו בזה. על כן גמרתי אומר בדעתי כי אינני מוציא עד שאשאל את פי 
קדשו של מרן זיע"א. ביום שישי הסמוך נסעתי ללשכה שהיתה אז בשכונת קטמון 
בירושלים, אך מחמת שלא קבעתי תור, המתנתי לצאתו של מרן מהלשכה לביתו, 
ואמרתי למרן, שבישיבה אומרים לנו להוציא ציציות בחוץ, ומה אעשה? אמר לי 
מרן "זה לא אסור". שאלתיו, "ומה אעשה"? ענה לי: "מה שהראש ישיבה שלך אומר 

תעשה". ומאז הוצאתי את הציציות בחוץ בישיבה קטנה בלבד.

עידוד הדור הצעיר
ושננתם לבניך

זכורני כשמרן היה טס לחוץ לארץ או כשלא יכל להגיע לשיעורו הקבוע במוצאי 
שבת מפאת חולי, היה קורא לבניו על אף גילם הצעיר מאוד, הגאונים הרב יצחק 
או הרב דוד שליט"א, והיו מוסרים את השיעור במקומו במוצאי שבת. ואף זכורני 
שכאשר הייתי ילד לערך בגיל 8, הגיע מורנו הרב יצחק כמה פעמים למסור את 
השיעור, כשהוא בתחילת שנות השלושים, וראינו בזה את מטרתו של מרן לחזק ולזרז 

את הדור הצעיר, להרגילם בהכנת שיעורים ובדרשות לרבים.
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כולם אהובים
לעודד  מרן  של  דרכו  היתה  שכך  ובאמת 
גם  זאת  רואים  כאשר  לצעירים,  ולפרגן 
בספריו הגדולים שמזכיר אפילו מספריהם 
לעודדם  במטרה  צעירים,  אברכים  של 
ולחזקם לשבת ולכתוב ולחדש ככל היותר. 
וזו הסיבה שהיה נותן הסכמות רבות כמעט 
לחזקם  כדי  נושא,  כל  ועל  מחבר  לכל 
התורה  במעלות  ולעלות  לכתוב  ולעודדם 

והיראה מעלה מעלה.

תן לי עוד חמישה ספרים
תלמיד  שנה,  מ-30  למעלה  לפני  וזכורני 
חכם אחד צעיר חיבר ספר, והגיע לשיעורו 
של מרן בישיבת "אור החיים" למכור את 
ספריו לציבור, ובסיום השיעור הגיש למרן 
את ספרו במתנה. מרן שהכירו קיבל את 

הספר בחום ואהבה, וביקש ממנו שיתן לו עוד חמישה ספרים, והוציא מרן מכיסו 
שטר של 100 שקלים חדשים, ]כמדומני אז רק יצא השטר הזה[, ונתן לו תמורת הספרים, 
על אף שהם עלו פחות, במטרה לחזק ולעודד את המחבר להתמיד ולכתוב עוד ועוד.

"קח, תחלק לאברכים"
אגב זה נזכרתי, כי פעם בסיום השיעור של מרן בישיבת "אור החיים", היו אלו 
ימים לפני חג הפסח, ומרן הוציא מכיסו חבילת שטרות עבה מאוד של 100 שקלים 
חדשים "מגוהצים", ונתן לראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א, ואמר לו 

"קח, תחלק לאברכים".

ללמדנים הצעירים היה מראה פנים צהובות יותר ויותר
ערוך  שלחן  בספר  שכתב  מה  להביא  יאות  הצעירים  עידוד  של  אלו  הנהגות  ועל 

והעיד  לשונו:  וזו  ס"ה(  המוסר  שער  הבריות  )אהבת  המדות 
ותפארתנו  עוזנו  גאון  על  חזן  מרדכי  ציון  בן  רבי 
גודל  זיע"א:  חי"  איש  ה"בן  בעל  חיים  יוסף  רבנו 
ענוותנותו אין הפה יכול לספר, כשהיה רואה תלמיד 
נכנס אצלו, היה שמח לקראתו כמוצא שלל  חכם 
יפות,  פנים  בסבר  ומקבלו  לקראתו,  בא  והיה  רב, 
ומושיבו אצלו, ושומע כל דבריו ובקשותיו. וכשגומר 
ורוצה ללכת, היה הולך עמו ומלווהו עד שער החצר. 
וכשהיה רואה את הלמדנים הצעירים שיודעם ומכירם 
פנים  להם  מראה  היה  השם,  בתורת  איותה  שנפשם 
צהובות יותר ויותר. ועימי היה מעשה, כשהייתי רך 
קם  והיה  לביתו,  הולך  הייתי  עשרים,  כבן  בשנים 
מלפני ומושיבני אצלו, ומדבר עמי כאב את בן ירצה. 
והגם שלא הייתי תלמיד חכם, כי אם למדן פשוט 

ומשרת בקודש בחזנות בבית הכנסת שלו. עי"ש.
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אהבת תלמידי חכמים
)פרשה כו(, כשם שהקב"ה יהי שמו הגדול מבורך  ומעין זה אמרו בתנא דבי אליהו 
לעולם ולעולמי עולמים, אוהב את ישראל, ואוהב תלמידי חכמים ביותר, כך יהיה 
אדם אוהב את ישראל ואוהב תלמידי חכמים ביותר. וכן אמרו חז"ל )כתובות קג ע"ב( על 
הפסוק: "ואת יראי ה' יכבד", זה יהושפט מלך יהודה, שכשהיה רואה תלמיד חכם, 
היה עומד מכסאו, ומחבקו ומנשקו, וקורא לו רבי רבי, מורי מורי. וכן אליהו הנביא, 

כשהיה רואה בני אדם צדיקים, היה מגפפן ומחבקן ומנשקן. )ילקוט מלכים רכד(

לעודד הצעירים בשאיפות גדולות
)עמוד קנד(, כמה יש לזרז את  להלן ממה שכתב מרן בספרו "ענף עץ אבות" 

הצעירים, ולעודדם בשאיפות גדולות עד מאוד, וזו לשונו:

"כמה מגדולי רבני ישראל, לא זכו לחכמתם הגדולה, אלא בשביל שקידתם 
התורה,  מן  מחשבתם  הסירו  ולא  כאורה,  כחשכה  יאיר  כיום  לילה  בתורה, 
בשכבם ובקומם. אחד המיוחד מגדולי ישראל היה הגאון הנצי"ב, רבי נפתלי 
צבי יהודה ברלין זצ"ל )מחבר הספר "העמק שאלה" ושו"ת משיב דבר ועוד(, אשר שמו נודע 
בשערים המצויינים בהלכה, וכותב עליו הרה"ג רבי ברוך הלוי אפשטיין )בעל 
הנצי"ב,  הגאון  דודי אחי אמי  כשרונותיו של  ברוך:  תורה תמימה(, בספר מקור 

מתולדתו היו בערך ממוצעים, ובכל אופן, לא מצויינים, אך הודות לשקידתו 
הנפלאה, אשר לא יאומן ולא יסופר על שקידתו וחשקו בתורה, הגיע למדרגה 
הרמה, במעלה הגבוהה מעל גבוהה של העמלים בתורה... ועל כן יאמר מפי 
וגאוני דורו מימי חורפו, כי סגולת התורה אשר רכש אליו, לא רכש  חכמי 
בקנין הלימוד הרגיל אצל סתם לומדים, אלא על ידי מערכת מלחמה אשר 
הציב למענה בחירוף נפש. נפתולי אלהים נפתל עמה עד שכבש אותה והכריעה 
תחתיו, ולכד אותה לקנין עולם, לבל ימוט לעולם. לא מעט סבל מיחסם של כמה 
והתייחסו אליו כאיש  מגדולי תורה אשר סביביו, שהביטו אליו כמו ממרומים, 
העומד רחוק מחוג ספירתם. אפילו חותנו הגאון רבי יצחק מוואלוז'ין מתחילה לא 
משך אליו חסד רב, עד אשר במקרה באו לידו כתבי חתנו הנצי"ב, ומתוכם 
חיבור גדול על הספרי, והיה משתומם מאוד, עד כי לא האמין למראה עיניו, 
ותתפעל נפשו מאוד, עד כי קרא עליו: "אבן מאסו הבונים, היתה לראש פינה", 
ומאז החל לקרבו, ויט אליו חסד, באהבה רבה, ומצבו הרוחני הלך וגדל עד 
כי גדל מאוד. מכאן מוסר השכל לכמה תלמידי חכמים בדורינו, שכאשר רואים 
שאין התייחסות רבה אליהם, נופלים ברוחם, ולפעמים יש כאלה מהם שעוזבים 
לגמרי את לימודם, ויוצאים למסחר וכיוצא בזה, חלילה להם מעשות זאת, ומצוה 
גדולה על גדולי ישראל לקרבם, ולהמריצם ללכת מחיל אל חיל לגדול ולהתעלות 

מעלה מעלה. עכ"ד.

ועל זה יאות להביא מה שאמרו חז"ל )מסכת יומא לח ע"ב ורש"י שם(: בשמך יקראוך, 
ובמקומך יושיבוך, ומשלך יתנו לך. ולא ידאג לומר: פלוני יקפח פרנסתי או 
מקומי, כי על כרחך אף שבקשו חכמים לדחותך ממקומך, לא יוכלו לך, ובשמך 
יקראוך לבוא ולשוב במקומך. שאין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת 
בחברתה אפילו כמלוא נימה, ]לא יאחר זמן כמלא נימה[. ועיין עוד להלן )עמוד 86( 

בענין "המסולאים בפז".
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התרקמות הקשר עם מרן הראש"ל שליט"א

השיעורים בליל שבת
)תשנ"א(, זכינו להתקרב אל הקודש פנימה, הלוא הוא  ימים עברו, ולפני כ-30 שנה 
יצחק  רבנו  לישראל  הראשי  והרב  לציון  הראשון  מרן  עינינו,  מאור  ורבנו,  מורנו 
יוסף שליט"א, כאשר עדין לא נקרא "מרן ראש הישיבה", ולא "מרן הראשון לציון", 
אלא ראש כולל "חזון עובדיה". היה מורנו הרב מקיים בביתו מידי ליל שבת שיעור 
כותב  היה  שבהם  בנושאים  דיומא  מענייני  שיעור  בספרים,  העמוס  הקט  בחדרו 
במשך השבוע, ומחדר זה יצאה ותצא עוד הוראה לכלל ישראל, ושם נכתבו למעלה 

מארבעים ספרים של כל חלקי "ילקוט יוסף" ועוד ועוד.

מעין עולם הבא
הקטן  היותי  אף  על  אלו  בשיעורים  השתתפתי 
שבחבורה, כי בעיקר היו באים בחורים מהישיבות 
הגדולות הסמוכות, "ראשית חכמה", "בית התלמוד" 
ועוד. וזכורני שכאשר באתי על אף גילי הצעיר 15, 
קרבני הרב באהבה וחיבה מאוד. ומתחילה בושתי 
וגם נכלמתי, היאך אכנס אל הקודש פנימה, מה 
ובמנין,  בחכמה  ממני  גדולים  הבאים  שכל  גם 
בעיני  חיני  את  שנתן  זאת,  היתה  ה'  מאת  אך 
מורנו הרב, וחיש מהר דאג לפנות הבושה, ובכמה 
מילים ושאלות של חיבה: "בנו של מי אתה", "היכן 
"היכן אתה לומד", הכניסני לעניינים.  גר",  אתה 
מפאת  הבנתי,  כך  כל  שלא  דברים  שהיו  ואף 
המושגים החדשים שלא היו ידועים לי עדין, אט 
אט השתדלנו בסייעתא דשמיא להתברג בשיעור, 

וזכינו לעונג שבת של ממש, מעין עולם הבא.

דיבוק חברים
ובינו נא זאת, השיעור היה נמשך כחמש או שש שעות, אל השעות הקטנות של 
הלילה, ולא הרגשנו שעובר הזמן. ומה פלאי הדיבוק חברים שהיה שם, זה טוען בכה 
וזה טוען בכה, ומפלפלים עם הרב, והכל משתלב יחד עם הענווה והפשטות של הרב, 
לשמוע את זה ולקבל סברתו של זה, וזכורני שאף כשהייתי מעיז להביע איזו סברה 
או תירוץ, היה רבנו משתיק את כולם ואומר להם: "רגע רגע נשמע מה הוא אומר", 
וכך נתן לי את העוז והאומץ להשתתף ולהביע דעה. ועד היום כשאני רואה את אותם 
החברים שהיו באים בזמנו, שעתה הם כבר תלמידי חכמים גדולים, אנחנו נזכרים 
ברגעי החיבה וההתלהבות של אש התורה שהיתה שם, אמת מה נהדר היה המראה 

הגדול. אשרי עין ראתה כל אלה.

ובדרך אגב עד היום קיים שיעור זה, ולפני זמן שהתארחתי אצל הורי הי"ו בשבת 
בירושלים, הלכתי לאחר סעודת ליל שבת לביתו של הרב, ופתח לי בנו ואמר לי 
שדווקא היום 'חד פעמי' אין שיעור, אבל הרב ביקש שתיכנס, וזכיתי ללמוד עם הרב 

עד השעה 3 לפנות בוקר. והדברים היו שמחים עד מאוד.
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הקמת הישיבה הגדולה "חזון עובדיה"

איפה נלמד בישיבה גדולה
היכן אלמד בשנה הבאה  לחשוב  ישיבה קטנה, התחלתי  ג'  שיעור  ה'תשנ"ב,  שנת 
בישיבה גדולה, כי לצערנו הרב, היו אז מחלוקות גדולות, ורבים מראשי הישיבות 
דיברו דיבורים בטלים על מרן מלכא, ה' הטוב יכפר בעד, ]וכידוע, כי כמה מהם 
נענשו קשות עד מאוד בעוונות הרבים, ו'אחרי מות, קדושים אמור'. וכנראה שנעלמה 
נשיכת  שנשיכתן  תכוה,  שלא  בגחלתן  זהיר  "והוי  באבות:  המשנה  דברי  מעיניהם 
שועל... וכל דבריהם כגחלי אש". ובאר המאירי: אף על פי שלא ירגיש בעונש לשעתו, 
בקירוב זמן יגיעהו עונש חזק יותר מכל עונשי שאר בני האדם. והוא ענין דמיון 
נשיכת השועל, ששיניו דקות ועקומות כלפי פנים, ובשעה שהשיניים נכנסות בבשר, 
אין הבשר מרגיש בנשיכה כל כך מרוב דקות השן וחלקלקותה מצד כפיפתה, אבל 
כשבא להוציא את השיניים מן הבשר נאחז הבשר בשיניים שהם כפופים ונעתק 

עימהם, ואז הוא מרגיש כאב גדול יותר מנשיכת שאר בעלי חיים. עי"ש.[

בקשה לפתוח ישיבה
איך שיהיה, עלה בדעתנו בסייעתא דשמיא לפנות אל מורנו הרב שליט"א, ובהיות 
וקרבני הרב קרבה גדולה, אזרתי עוז לומר לו, שאנו פונים בבקשה שיפתח לנו ישיבה 
גדולה, כפי הנחיותיו של מרן האבא, כי קשה עלינו ללמוד במקומות שמדברים נגד 
מרן ומזלזלים במרן. הרב שמע את דברינו ובתחילה שלל את הדברים, בטענות של: 
לא חסר לי מה לעשות, יש לי כולל אברכים, אני עסוק עם הספרים וכו' וכו', אין 
לי זמן להתפנות לזה. אך כאשר הלחצים גברו, הסכים הרב לשמוע. אולם ביקש 
שנפנה אנחנו למרן, ואם מרן יפנה אליו ויאמר לו לפתוח, אז הוא יהיה מוכן לפתוח.

הרב צדקה ביקש בשמים שיראו לו את הישיבה של חכם עובדיה
כדי להצליח במשימתנו, ידענו כי צריכים להרבות בתפילה ובתחנונים ולבקש מבורא 
עולם שיצליח את דרכינו. אותם ימים היו בתוך ימי השלושים לפטירתו של מורנו 
ורבנו הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל ראש ישיבת "פורת יוסף", והלכתי להתפלל על 

קברו, שיבקש מבורא עולם, שנזכה שתיפתח ישיבה גדולה "חזון עובדיה".

תיכף אשוב לתהליך פתיחת הישיבה, אך אסיים רגע ענין זה. לאחר זמן כשנפתחה 
הישיבה, באחד מימי החנוכה שכבתי לנוח מעט על מיטתי בצהריים, כמבואר בשלחן 
ערוך )אורח חיים סימן רלא(: "אם אי אפשר לו ללמוד בלא שינת הצהרים, יישן. ובלבד 
שלא יאריך בה, ואף בזה המעט לא תהא כוונתו להנאת גופו, אלא להחזיק גופו 
לעבודת השם יתברך". ע"כ. וארא בחלומי במנוחת הצהריים את ראש ישיבת "פורת 
יוסף", הגאון הגדול רבנו עזרא עטיה רבו של מרן, יחד עם הגאון רבי יהודה צדקה, 
ונכנסו שניהם לבית המדרש, ולאחר זמן קט נעלם רבי עזרא עטיה, ונשאר רבי יהודה 
צדקה לבדו, ומיד כאשר קמתי אליהם, אמר לי רבי יהודה צדקה, ביקשתי בשמים 

שיראו לי את הישיבה של חכם עובדיה, ואמרו לי 'לך תראה'.

יום סיפרתי את דבר החלום למורנו הרב שליט"א, והתפעל מאוד מאוד,  ובאותו 
ואמר לי חלום כזה צריך לספר למרן. אך לא אסתייעא מילתא.
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משלחת למרן
נשוב לענייננו, ארגנתי משלחת של שבעה בחורים מכמה ישיבות קטנות, וקבענו תור 
בלשכה שהיתה אז בכולל "חזון עובדיה", בשכונת קטמון, וזכיתי אני הקטן להיות 
הדובר בפני מרן: "ברצוננו שהרב יפתח לנו ישיבה על פי הנחיותיו, אין לנו איפה 
ללמוד...". מרן הסכים עימנו, אמר אני אדבר עם בני הרב יצחק, שיפתח לכם ישיבה, 

ונעשה לכם פנימיה וכו' וברך אותנו.

לאחר זמן, כאשר פנינו שוב למורנו הרב שליט"א, אמר, כי מרן עדין לא פנה אליו, 
והוא אינו רוצה לפנות למרן. לאחר דיבורים שוב ושוב, הסכים מורנו הרב שהוא 
עצמו ידבר עם מרן על זאת, כי בזמנו מורנו הרב היה לומד מידי יום עם מרן, וביחד 
היו עוברים על חלקי "ילקוט יוסף" ברכות, שבת ועוד, ]וכמו שציין מרן בהסכמות: 
"עברתי בעיון על כל הספר מתחילתו ועד סופו סעיף אחר סעיף...". ובמקום אחר 
כתב: "בחלק גדול מן הספר במשך כחצי שנה עברתי עמו על רוב ככל פסקיו, וברובם 
עם המקורות וההערות בטעמי ההלכה...".[ מורנו הרב אכן דיבר עם מרן, ומרן חיזקו 
ועודדו על הדבר בחום רב, אך מסיבות שהן, לא אסתייעא מילתא, ובאותה שנה לא 

זכינו שנפתחה הישיבה.

טלפון ציבורי עם אסימונים
אלול תשנ"ב, עברתי ללמוד בישיבה גדולה בבני ברק ששם אפשר לומר שלא היו 
נגד מרן, אך עדיין בליבי היה שצריכים לפתוח ישיבה של מרן. על כן, לא הרפיתי, 
לא נחתי ולא שקטתי, והייתי בקשר טלפוני מתמיד עם מורנו הרב, ואפשר לומר 
כמעט מידי יום או יומיים, הייתי מתקשר מהישיבה מטלפון ציבורי ]של פעם עם 

האסימונים...[ לכולל "חזון עובדיה", ומדבר עם מורנו הרב על התקדמות העניינים.

טונה בהכשר בד"ץ העדה חרדית
בהיותי בישיבה בבני ברק, ראיתי פעם כי הביאו לארוחת ערב דגי טונה בהכשר 

מרן ובנו בישיבה

הגאון רבי יהודה צדקה זצ"להגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל
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בד"ץ העדה חרדית, ואני זכרתי שמרן אמר בשיעוריו שלא לאכול דגים אלו מחשש 
לבישולי גויים ועוד, אבל הכשר של בעלז הוא טוב. על כן, פניתי לראש הישיבה 
למען לא יכשלו הבחורים. וענה לי שאינו יודע, ולכן שאשאל את הרב מחפוד שהוא 
גר בסמוך לישיבה ובקי בהכשרים ]ואז עדיין לא יצאה השגחתו כלל[, לקחתי שלוש 
קופסאות טונה בהכשר העדה חרדית, בעלז, ואגודת ישראל. ואמר לי הרב מחפוד, 
שלא לאכול העדה חרדית, אבל בעלז ואגודת ישראל, מותר. פניתי לראש הישיבה 

ואמרתי לו שכך אמר הרב מחפוד, אבל מרן אמר לאכול רק בעלז, ומה עושים?

מרן ענה לטלפון
יהיה'. הרמתי טלפון  וכן  'כן יקום  נמלכתי בדעתי לשאול את מרן, וכאשר יאמר 
בבוקרו של יום לביתו של מרן, ומרן בענוותנותו ענה לי לטלפון, ופתח בלשון זו: 
"כן חבר", אמרתי לו שאני תלמיד מישיבה בבני ברק, ובשיעור הרב אמר לאכול רק 
טונה בהכשר בעלז, ואני יודע שהרב סומך על הרב מחפוד, והוא אמר לי שאפשר 
לאכול גם טונה של אגודת ישראל. ענה לי מרן: אני לא אמרתי לאכול רק בעלז, אני 
אמרתי שאת בעלז אני מכיר שזה הכשר טוב, השאר אינני יודע. ומאז קנו בישיבה 

רק שני הכשרים אלו.

מרן מתפלל במוסיוף
הענווה של מרן היתה לשם דבר, פלא והפלא, לא פעם ולא פעמיים, היינו רואים 
את הוולוו של מרן, עוצר ליד בית הכנסת "מוסיוף", ומרן לבדו יוצא מהרכב, שואל 
כאחד האדם איפה יש מנחה, ונכנס להתפלל. פעם אחת היו כל בתי הכנסת מלאים 
במניינים של מנחה וערבית, וארגנו מנין בחצר, ומרן עמד בחצר להתפלל. וכשהביאו 
לו כסא לשבת בחזרת השליח ציבור, לא הסכים לשבת, כי נהג בעצמו מה שאמרו 
חז"ל )מסכת דרך ארץ פ"ד ה"ה(: "עמוד בין העומדים ושב בין היושבים". ]ועיין בשו"ת יחוה 

דעת )חלק ה סימן יא, ובחלק ו סימן ח( ובספר "ארחות מרן" )ח"א עמוד שלג(.[
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מרן שאל, איפה גרים משפחה פלונית
ופעם בילדותי כשלמדתי בתלמוד תורה "סוכת דוד" ברחוב דוד ילין בירושלים, יצאנו 
כמה חברים מהתלמוד תורה, בגמר הלימודים בשעה 6 בערב בימי הקיץ, ופתאום 
באמצע הכביש אנחנו רואים את מרן יוצא מרכבו כשהוא לבדו, והנהג נשאר ברכב 
כשהוא תקוע בפקק, ניגשנו מיד למרן, ושאל אותנו, איפה גרים משפחה פלונית? 
חברי שהיה גר באזור ידע את הבית והראה למרן, ומרן הלך כך ברחוב כ-150 מטר 

עד שהגיע לביתם לתפילת מנחה ומצות ניחום אבלים.

מרן הלך ברחוב
שוב פעם, כאשר המתנתי בכניסה לבית הכנסת 
"היזדים" לבואו של מרן לשיעור, פתאום אני 
רואה מרחוק שמרן בכבודו ובעצמו מגיע ברגל 
לבדו, כי מפאת שהיה פקק בכביש, ומרן חס 
על הזמן, ירד מהרכב ובא ברגל, רצתי לקראת 
מרן, וליוויתי אותו עד הכניסה לבית הכנסת. 

גדולה ענוה.

מרן נסע ברכב חיפושית
זכורני כי באחד הפעמים לאחר השיעור ביום 
רביעי בבית הכנסת "בורוכוב", משום מה הנהג 
של מרן לא יכל להגיע, או אז לקח את מרן 
גדולה  צהובה.  "חיפושית"  ברכב  אחר  אדם 

ענוה.

מרן נסע ברכב סובארו
פעם  כשיצא  בזה,  כיוצא  שוב 
שהיה  רבו  פני  מהקבלת  מרן 
"חזון  מדרשו  בבית  כנהוג 
של  רכבו  הגיע  לא  עובדיה", 
מרן, ואדם אחד לקח את מרן 

ברכב "סובארו" ישן.

שלאחר  זה  במקרה  וזכורני 
מורנו  הגיע  פתאום  קט,  זמן 
את  למרן  לתת  שליט"א  הרב 
מפתח הבית, כי מרן לא היה לו 
מפתח, ומאחר שמרן כבר נסע, 
והסביר  רכב,  עם  משהו  מצאו 
לו מורנו הרב איך להגיע לביתו 
של מרן מהר כדי לתת לו את 

המפתח, לבל ישאר בחוץ.

ביציאת מרן מהקבלת פני רבו

גדולה ענוה
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"די לשבת בכולל, לך תפתח ישיבה גדולה..."
נחזור לענין, לאחר ראש השנה ה'תשנ"ג, סיפר לי מורנו הרב, כי התארח בחג אצל 
הרב  מורנו  עם  ז"ל  והרבנית  מרן  להליכה  יצאו  הסעודה  לאחר  החג  ובליל  מרן, 

שליט"א ובני ביתו לצורך בריאותו 
קצת  מרן  לו  ואז אמר  מרן,  של 
לשבת  לך  "די  חוזקה:  בלשון 
גדולה,  ישיבה  תפתח  לך  בכולל, 
בחורים מחכים לך, צריכים אותך, 
מאז  ואכן  אותם...".  תדריך  לך 
נסללה הדרך בקלות יותר לפתיחת 
הישיבה, עד שבחודש ניסן הוחלט 
פותחים  יתברך  השם  שבעזרת 
ומאז  הבא.  אלול  בזמן  ישיבה 
הייתי הולך עם אחד מחבריי הי"ו 
בבני  לישיבה  מישיבה  ערב  מידי 
הישיבה  דבר  את  לפרסם  ברק, 
לישיבה  שיבואו  ליבם  על  ולדבר 

של מרן.

בכל ביתי נאמן הוא
תהילות לאל יתברך, זיכני מורנו הרב להתלוות אליו לכל אורך הדרך, הן בתהליך 
הפתיחה, והן לאחר מכן, כי סמך עלי מאוד מאוד, גם מפאת שהכירני עידן ועידנים 
כנ"ל, וגם כי ידע שנאמן אני למרן ולמורנו הרב, והצלחת הישיבה היא חזק מאוד 
מאוד בדמי. ]וכדרכם של בחורים, לא פעם כאשר היו שרצו לדבר איזה הערות והארות בענייני 
הישיבה, היו נזהרים שלא לדבר על ידי, כי ידעו שאני יד ימינו של ראש הישיבה, ולא כדאי לדבר 
על ידי, וברור שהדבר הקנה לי מעט מתנגדים. אך לא שמתי ליבי לדברים אלו, כי ידעתי שאת 
רצון ה', ורצון מורנו ראש הישיבה אני עושה. וזכורני שפעם בעת רעווא דרעווין אמר מורנו ראש 
הישיבה לגאון רבי יצחק דניאל שליט"א שהיה ר"מ בישיבתנו, חבל שאין לי בת, הייתי לוקח את 

דוד נקי חתן לבתי[.

קשיים בדרך
ככל דבר שבקדושה שבדרך כלל אינו הולך בקלות, הנה גם פתיחת הישיבה ובפרט 
שהיא בנשיאותו של מרן מלכא, קמו מתנגדים למיניהם שונים ומשונים, והשמיצו 

בכל מיני עלילות שוא ומדוחים.

להלן קטע מתוך הספר הנפלא "פוסק הדור" )עמוד 296( בענין זה: בשנת תשנ"ג נוסדה 
ישיבת "חזון עובדיה", וראש ישיבת "הנגב" מנתיבות, הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל, 
זיסל  ישיבת חברון הגאון רבי שמחה  פעל רבות למען הצלחת הישיבה. גם ראש 
הקמתה.  עם  הישיבה  חיזוק  לשם  מה"קיבוץ"  בחורים  מספר  שיגר  זצ"ל  ברוידא 

]בישיבות אלו למד מורנו ראש הישיבה שליט"א[. 

בזמנו ביקש אחד העסקנים לשכנע את אחד מגדולי הדור לצאת נגד הקמת הישיבה 
"חזון עובדיה", כי היה זה זמן מועט אחרי הפרשה המסעירה בעולם החרדי אודות 
כניסת ש"ס לממשלת רבין, והתעורר חשש שהקמת הישיבה באה כהתרסה חלילה 

מסיבת סיום כולל חזון עובדיה - א' תמוז התשנ"ג
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כלפי עולם הישיבות. הרב יששכר מאיר היה באותו ערב בבני ברק, וכאשר שמע 
זאת ביקש מיד מנהגו לנסוע הישר לירושלים, בשעת לילה. מיד הגיע לביתו של 
אותו גדול בתורה, ביטל את דבריו של אותו עסקן וחיזק את הקמת הישיבה, ואמר 
שבלי ספק תהיה זו חוליה נוספת בשרשרת עולם הישיבות, ותמשיך בדרך של עולם 
הישיבות. בזכות הרב יששכר נמנע אותו גדול מלשמוע ללחציו של אותו עסקן. זכרה 

ה' לו לטובה.

פנים חדשות באו לכאן
בהיות ואני הקטן כבר הייתי בישיבה גדולה שיעור א' בבני ברק, עלה מעט ספק 
בליבי, האם כדאי שאעבור לישיבה של מרן וללמוד עוד פעם בשיעור א'. אך מאחר 
וכל כך חשק ורצון היו לי בהקמת הישיבה, קשה היה לי אם לא אלמד שם; גם 
חזקה עלי מצות מורנו הרב שליט"א שרצה מאוד שאבוא לישיבה, אך מאידך היו 
שהתנגדו לזה בטענות שונות. על כן אמרתי למורנו הרב שאשאל את מרן, וככל אשר 
יאמר כן אעשה, ובכך בודאי שגם המתנגדים יסירו התנגדותם אחר הכרעתו של מרן.

מיד בשבת חופשה הקרובה שהיתה, נסעתי ללשכה של מרן, ושאלתיו על כך, וענה 
לי מרן בהחלטיות, וזה תוכן דבריו: אף שעשית שיעור א', בכל זאת תבוא לישיבה, 

כי פנים חדשות באו לכאן.

סוף דבר, בסייעתא דשמיא נפתחה הישיבה בראש חודש אלול ה'תשנ"ג ברוב פאר 
והדר, וזכיתי אני הקטן להימנות בין תלמידיה.

מרן עם הגאון רבי שמחה זיסל 
ברוידא זצ"ל

מרן עם הגאון רבי יששכר 
מאיר זצ"ל



  | 41מרן הרב עובדיה - מזווית אישית

פתיחת הישיבה הגדולה "חזון עובדיה"

מרן והרבנית בפתיחת הישיבה
כאשר נפתחה הישיבה, זכינו שמרן הגיע כבר ביום הראשון יחד עם רעייתו הרבנית 
מרגלית ז"ל, וספר תורה בחיקו, ושמחה גדולה היתה אופפת את מרן והרבנית. בעצם, 
הרבנית היא אשר זכתה לתרום את בנין הישיבה מכספה הפרטי שחסך לה מרן 
במשך שנים לעת זקנותה, דבר אשר מראה על גודל אהבתה והזכות שראתה להיות 
שותפה בהגדלת התורה ומבלי לחשוב על שיקולים אישיים. משמחתה הגדולה, הביאה 
עימה שקית עם סוכריות טופי, ונתנה לבנה אשר אהבה מאוד מורנו ראש הישיבה 

שליט"א שיחלק לתלמידים, וראש הישיבה הביא לי את השקית שאחלק.

"איפה אמא שלך"?
גיטין  בתחילת מסכת  עמוק  פלפול  שיעור  ומסר  מנחה  תפילת  עימנו  התפלל  מרן 
והנה פתאום באמצע השיעור, שאל  שהתחלנו אז, בענין "סמוך מיעוטא לחזקה". 

מרן את ראש הישיבה, בלשון זו: 
בישיבה  כי  שלך"?  אמא  "איפה 
ראש  נשים.  עזרת  היתה  לא 
הישיבה לא ידע היכן היא. אבל 
מיד מישהו אמר, שהנהג לקח את 
הרבנית לבית, מרן נרגע והמשיך 
עד  מראה  הדבר  השיעור.  את 
לו,  חשובה  היתה  הרבנית  כמה 

וכמה כיבד אותה ודאג לה.

קביעת מזוזה
לאחר תפילת ערבית, כובד מרן 
הכניסה  בפתח  המזוזה  בקביעת 
מר'  ביקש  אך  המדרש,  לבית 
הוא  שיקבע  הי"ו  סעדון  שלום 

את המזוזה. 

"תן להם לאכול טוב, לישון טוב, תוכל לתבוע מהם טוב"
בצאת מרן לביתו, אמר לו ראש הישיבה: "אבא, בא ואראה לך את חדר האוכל". 
נכנס מרן, והשלחנות היו ערוכים בכל טוב וסדר נאה, מרן נהנה מאוד, ואמר לראש 
הישיבה בלשון זו: "תן להם לאכול טוב, לישון טוב, תוכל לתבוע מהם טוב". כי כאשר 

בחור לא אוכל ולא ישן כראוי, הוא נחלש ואינו יכול ללמוד טוב.

על ידי שיבואו לשיעור, ילמדו איך לדבר
זמן  ובאותו  קורדובירו,  הרב משה  ברחוב  "גבעת שאול"  בשכונת  הוקמה  הישיבה 
שיעורו של מרן עדיין לא היה מועבר בנקודות הלוויין. הלכך, שאל ראש הישיבה 
את מרן, האם נאמר לבחורים שילכו במוצאי שבת לשמוע את השיעור ב"יזדים", או 

בפתח בית המדרש לאחר 
קביעת המזוזה
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שישארו ללמוד בישיבה? מרן ענה: "תאמר להם שיבואו לשיעור". שאל ראש הישיבה 
את מרן: אבא, למה לא ישבו ללמוד בצאת השבת אחר ההבדלה שעתיים סדר לימוד, 
במקום שילכו לשיעור, הרי השיעור במקום רחוק וצריכים להיטלטל באוטובוסים 
ובמוניות?" ענה מרן לראש הישיבה: "אני רוצה שמחר כשהבחורים יתחתנו, זה ילך 
לגור בהרצליה, וזה בראשון לציון, וזה בחולון, כל אחד ואחד יהיה מזכה הרבים 

וימסור שיעורים, ועל ידי שיבואו לשיעור, ילמדו איך לדבר". בינו נא זאת.

ובאמת מרן חזה את העתיד, כי מפאת כן, רבים רבים מבוגרי הישיבה "חזון עובדיה", 
ואתר בהלכה  הנפלאות בכל אתר  ובדרשותיהם  מזכים את הרבים בשיעורים  גם 

ובאגדה.

כיצד זוכים למתיקות התורה?
אהבתו של מרן לבחורים היתה פלא והפלא, 
לישיבה  מגיע  מרן  היה  בשבוע  שבוע  מידי 
למסור שיעור עיוני. ומלבד זאת, היה מדגיש 
לנו את הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו להיות 
מחובשי ספסלי בית המדרש, ומחזק בדברים 
ועל המתיקות  נפלאים על ההתמדה בתורה, 
וזכורני שמרן פעם התבטא  והעריבות שבה. 
בלשון זו: "אני מתחנן אליכם, תלמדו בתענית 
הלומד  שכר  כמה  יודעים  לא  אתם  דיבור, 
שמדבר  ממי  יותר  אלף  פי  דיבור,  בתענית 
באמצע הלימוד, וכך תזכו למתיקות וערבות 
המלך  דוד  שאמר  מה  את  להרגיש  התורה, 
רב,  ומפז  מזהב  "הנחמדים  תהלים:  בספר 

ומתוקים מדבש ונופת צופים".

מרן בתפילת ערבית בישיבת חזון עובדיה
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לימוד המוסר
אף בלימוד המוסר היה מחזק אותנו מרן ללמוד בכל יום עשרים דקות, ולא 
לוותר על זה. צא וראה מה כתב בספרו הליכות עולם )חלק ח עמוד שלו(: אזכרה 
ימים מקדם, בימי חרפי מקדמוני, שהיינו משכימים לקום לבית הכנסת "אוהל 
רחל" לעדת הפרסים, כשעה לפני תפילת שחרית, כדי ללמוד מוסר בחרדת קודש 
בספר הקדוש ראשית חכמה, בצוותא חדא עם ידיד נפשי החכם המופלא, בכתם 
פז לא יסולא, ממצדיקי הרבים, צדיק ונשגב, רודף צדקה וחסד, רבי יעקב דוויק 
הכהן זצ"ל, ועפעפינו יזלו מים בלב נשבר ונדכה. וגם בימי העוצר של הבריטים, 
לא נמנענו מללכת לבית הכנסת ללימוד המוסר, וה' יתברך הצילנו מידם, והיינו 

מרגישים התעלות רוחנית מדברי הראשית חכמה הקדושים. ע"כ. 

שאיפות
בחור,  לכל  להיות  שצריכות  השאיפות  וחשיבות  מעלת  על  מרן  עימנו  דיבר  ופעם 
ולא להסתפק במצב הנוכחי, כי "העמידה - היא תחילת נסיגה", וכמו שאמר שלמה 
ה". דרך המשכיל  אֹול ָמּטָ יל, ְלַמַען סּור ִמּשְׁ ּכִ ים ְלַמְעָלה ְלַמׂשְ המלך )משלי טו כד(: "ֹאַרח ַחּיִ
והנבון, תמיד לחשוב היאך אני עולה למעלה, כי אם יסתפק במצבו הרוחני, הוא  
עלול לרדת שאול מטה. כמו כן, היה רגיל לצטט את דבריו של נפוליאון קיסר צרפת, 
שהיה מצביא גדול, ואמר לחייליו: "כל חייל שאינו שואף להיות גנרל, אינו נחשב 

אפילו כחייל פשוט". ללמדך שתמיד חייבים לשאוף לגדלות בתורה.

חובת החזרות
והיה מרבה לדבר עימנו על חובת החזרות על הלימוד, ואמר, מיד כאשר אתה גומר 
החזרה,  לך  תקל  ובכך  אצלך,  זכורים  הדברים  שעדיין  עליה,  תחזור  הסוגיא,  את 
ותתקדם עוד מסכת ועוד מסכת, כי מסכת שומרת מסכת, שאצל הקב"ה כלי מלא - 
מחזיק, כלי ריקן - אינו מחזיק )ברכות מ ע"א, סוכה מו ע"א(. וכך גם תזכה לסייעתא דשמיא 

שאמרו  כמו  הלימוד,  את  לזכור 
גירסא'  'לאוקמי  ע"ב(  ו  מגילה  )מסכת 

מן  'סייעתא  ממנו,  תשתכח  שלא 
שמיא היא', פירש רש"י, שיש יגע 

ואינו מוצא.

מרן מסר לנו שיעור יום יום
פעם כשראש הישיבה טס לחו"ל 
למשך שבוע, הלך למרן ואמר לו: 
"אבא, אתה בעצם ראש הישיבה, 
לבוא  יכול  לא  שאתה  בגלל  רק 
אבל  במקומך,  בא  אני  יום,  כל 
עתה שאני טס לחו"ל ואינני יכול 
לבוא, אבקש ממך אם תוכל לבוא 
שיעור  למסור  לישיבה  יום  כל 
נענה  בענוותנותו  מרן  לבחורים". 
לבנו, למרות עיסוקיו הרבים, ובא 

מרן ובנו בישיבה
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כל יום לישיבה, מיום ראשון ועד יום רביעי ומסר לנו שיעור מידי יום ביומו. ביום 
רביעי ליל ז' לחודש אדר ה'תשנ"ד אמר לנו מרן, זהו מחר אני כבר לא בא, ראש 

הישיבה שלכם חוזר.

לדבר עם מרן
יותר, כי  זכינו להתקרב למרן  בזכות שיעורים אלו בישיבה ממרן תמידין כסדרן, 
היה רואה אותנו מידי שבוע, ואף הייתי משתדל לשואלו לאחר השיעור בדרכו לרכב 
בענין השיעור שמסר, בעידודו של מורנו ראש הישיבה שליט"א שדרבן אותנו לדבר 

עם מרן בלימוד.

"מורא רבך כמורא שמים"
זכורני שפעם בעת השיעור, מרן שאל 
שאלה, וחשבתי בדעתי ליישב משהו, 
אך לא העזתי לדבר, כי "מורא רבך 
כמורא שמים", אך ראש הישיבה רמז 
לענות,  עוז  קיבלתי  ואז  שאענה,  לי 
ומרן שמע אותי. אך מרן היה לו תירוץ 
כמובן יותר אמיתי שתירצו הרשב"א. 
לי  ואמר  לכבודי,  דאג  מרן  מאידך, 
היה  שהמובן  'תשמע',  אחת  מילה 
כאילו הוא מתייחס לתירוץ שאמרתי, 

ואז אמר את תירוצו בענוות חן. 

משמחי לב
מסר  מרן  כאשר  זכיתי  אחרת  פעם 
שיעור בישיבה, בענין "מלאכה שאינה 
צריכה לגופה", שאלתי את מרן שאלה 
על דבריו, וענה לי, ושוב שאלתי על 
עמי,  התבדח  ואף  לי,  וענה  תשובתו, 
כנתינתם  היו ממש שמחים  והדברים 

מסיני.

דגים בחלב
ופעם שמרן מסר שיעור בישיבה על איסור אכילת דגים וחלב מחשש סכנה, וכמבואר 
בבית יוסף )יורה דעה סימן פז, ובשו"ת יחוה דעת חלק ו סימן מח. עי"ש(, רציתי לשאול את מרן, הלוא 
השם  וברוך  וגבינה,  דגים  אוכלים  מהם  רבים  האשכנזים  שאחינו  הרואות  עינינו 
אין שטן ואין פגע רע, אך מחמת חוסר נעימות לשאול על האשכנזים, הסוויתי את 
השאלה על החילונים, ושאלתי את מרן, היאך אותם שאינם שומרי תורה ומצוות 
אוכלים דגים וגבינה ולא נהיה להם צרעת? וענה לי מרן על פי הגמרא )עבודה זרה לא ע"ב( 
ביחס לאומות העולם, שכיון שרגילים הם באכילת שקצים ורמשים, "חביל גופייהו", 
דהיינו התחמם גופם והתרגל לכל המרעין בישין, וכבר נעשה כביכול מחוסן. כך כיון 
שכבר הם התרגלו באכילת דגים וגבינה, אין הדבר משפיע עליהם. לא כן בני ספרד 

שהם ואבותיהם לא אכלו, עליהם להיזהר בדבר זה יותר.

מרן, ראש הישיבה והרב צבי סימן טוב - ר"מ בישיבה

שיעור בישיבה
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'רבי פלוני'
לקראת ימי חנוכה ה'תשנ"ד הודיע מורנו ראש הישיבה כי הוא עורך מבחן על עשרה 
דפים במסכת גיטין, גפ"ת בעיון, ויחלק מלגות לנבחנים לפי ציונו של כל אחד ואחד. 
לאחר שראש הישיבה בדק את המבחנים, הגיע מרן באחד מימי החנוכה, לתפילת 
מורנו  כשהקריא  והנה  וערבית.  מילגות  חלוקת  דרוש,  חנוכה,  נר  הדלקת  מנחה, 
ראש הישיבה את שמות הבחורים שיבואו לקבל את המלגה מידו של מרן, ראש 
הישיבה קרא בשם הבחור, 'פלוני' בלבד, אבל מרן אמר לו תקרא 'רבי פלוני', ואז 
הוסיף לכולם רבי פלוני. ועל כל בחור שבא לקבל המילגה, היה למרן איזה רמז 
או גימטריא. זכורני שהיה בחור ממשפחת 'חלו', אז אמר לו מרן 'חילו' בערבית, זה 
מתוק, כמו 'ויחל משה'. וכשהגיע תורי שמע מרן 'דוד נקי', אמר מרן: "נקי גימטריא 
כסף", אז נמתי למרן: "גם דוד גימטריא זהב", ומרן צחק ושמח מאוד, כי מצאו 

הדברים חן בעיניו.

נאה דורש ונאה מקיים

ומענין לענין באותו ענין, ואשא עיני ואראה למרן מלכא בשו"ת יביע אומר 
)חלק א יורה דעה סימן יח אות יא( שכתב: ולפי עניות דעתי אפילו רב לתלמיד גמור 

כל שהוא בסוג תלמיד חכם, מן הראוי לכבדו לפני ההמון בזמן הזה, ולחלוק 
)פרק ה מהלכות תלמוד תורה הלכה יב(: כשם שהתלמיי  לו כבוד, וכמו שכתב הרמב"ם
דים חייבים בכבוד הרב, כך הרב צריך לכבד את תלמידיו ולקרבם, כך אמרו 
חכמים "יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך", וצריך אדם להזהר בתלמידיו 
ונכון גם כן שלא  הבא.  ולעולם  הזה  לעולם  הבנים המהנים  ולאוהבם שהם 
יקראנו בשמו בלא שום תואר. וכיוצא בזה ראיתי בספר פלא יועץ )מערכת כבוד 
חכמים(, שאפילו חכם גדול, ראוי לו לחלוק כבוד אף לתלמיד מתחיל, כדי שממנו 
יראו וכן יעשו, ולחבב התורה על לומדיה, וכל שכן שהתלמידי חכמים צריכים 

לעמוד זה בפני זה ולנהוג כבוד ביניהם. עי"ש. ודברי פי חכם חן. עד כאן.

קבלת המילגה ממרן  
חנוכה תשנ"ד
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מרן עם הרב שלום משאש

ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך" "ְוהֹוַדְעּתָ
רבי  החשוב  הרב  מרן,  של  נכדו   - אברך  בתור  בישיבתנו  למד  מסוימת  בתקופה 
עובדיה יוסף בן הגאון רבי אברהם שליט"א רבה הראשי של חולון, והיה רגיל לישב 
בשורה הראשונה, וכאשר מרן היה מגיע לישיבתנו למסירת שיעור, היה נהנה מאוד 
מאוד לראותו בשיעורים, והיה אומר לו בלשון חדוה "והודעתם לבניך ולבני בניך".

ֵניֶכם" - אין לי  ם ֹאָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ חז"ל דרשו על הפסוק )קידושין ל ע"א(: "ְוִלּמַ
ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך".  אלא בניכם, בני בניכם מנין? תלמוד לומר "ְוהֹוַדְעּתָ
ואמר רבי יהושע בן לוי, כל המלמד את בן בנו תורה, מעלה עליו הכתוב 
ם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך", ובסמוך  כאילו קיבלה מהר סיני, שנאמר: "ְוהֹוַדְעּתָ

ֹחֵרב". ר ָעַמְדּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּבְ כתוב: "יֹום ֲאׁשֶ

ראה פניו מאירים
ברצוני לציין את ההשראה הנעימה שהשרה מורנו ראש הישיבה שליט"א בישיבה, 
שהיתה לשם דבר, תמיד היינו נהנים לשהות במחיצתו ובקירבתו, בשמחתו ומאור פניו 
היה נותן חשק לבחורים ללמוד. אם ישנם בחורים בעולם הישיבות שקשה עליהם 
החזרה לישיבה לאחר בין הזמנים, בישיבת "חזון עובדיה" לא ראית דברים כאלו, 
שמחה וששון היו לחזור לישיבה בגמר ימי בין הזמנים. והאמת שקשה היה לדלג על 
חודש שלם בבין הזמנים שלא לחזות בפניו המאירים של ראש הישיבה, קשה היה 
בלי לקבל חיזוק בהתמדה, כפי שרגילים לראותו בישיבה, יום ולילה לא ישבותו, 
לא פעם ולא פעמיים נשאר לילות שלמים בישיבה, ללמוד ולכתוב ולחדש עוד ועוד 
תשובות והלכות לטובת עם ישראל. ועל כן, לא הייתי מניח שיעבור זמן רב כל כך 
בלי לראותו, והייתי דואג לבקרו מידי פעם בביתו או להתלוות אליו לאיזה שיעור, 

בהיות וזכיתי לגור מעט בסמיכות לרב.

זה לא היה ניסיון
זכורני שהיתה תקופה שהייתי הולך עם כמה מחבריי ללימוד משמר "ליל שישי" בבית 
מדרש אחר, והיינו מקבלים 30 שקלים, מה שבזמנו לפני למעלה מ-20 שנה, היה 
סכום זה מסייע מאוד לבחורים. ופעם כשבאתי לצאת מבית המדרש, קרוב לחצות 
לילה, פגש בי ראש הישיבה ואמר לי, להיכן אתה הולך, אמרתי לו למשמר - ליל 
שישי, אמר לי, תישאר תלמד פה. האמת, לא הרגשתי שיש לי איזשהו ניסיון שעלי 
להתגבר עתה להישאר ולא לצאת עם שאר החברים שגם לומדים וגם מרוויחים כסף, 
כי להישאר ללמוד במחיצת ראש הישיבה, שווה הרבה יותר מכל כסף וזהב שבעולם.

'כי שם ביתו'
בחסדי השם עלינו, זיכנו בורא עולם שבכל שבת קודש היה בא ראש הישיבה עם 
בני ביתו לדור בדירה הסמוכה לישיבה, 'כי שם ביתו', וברוב שעות השבת היה נמצא 
עימנו בישיבה, עם מסירת שיחת מוסר וחיזוק בליל שבת ובסעודה שלישית, ובצהרי 

היום שיעור רחב בהלכה, כיד השם הטובה עליו.

מסירות נפש
רק להראות לך מעט מקצה מסירות הנפש של מורנו לישיבה, הנה לאחר שילדה 
אשת מורנו הרבנית שתחי' בת, היתה הרבנית בבית החולים והגיע מורנו לישיבה 
תמידין כסדרן, ואף בשבת היה עימנו, ומפאת שהרבנית שהתה בבית החולים הזמין 
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מורנו לביתו בדירה הסמוכה לישיבה כמה בחורים כדי לסעוד עמו בסעודות שבת, 
ואף אני הקטן זכיתי להיות מן המוזמנים, או אז ראיתי כמה וכמה הנהגות חשובות 

בסדר הסעודה שנהג מורנו כפי שנהג מרן בביתו.

בשבת לאחר מכן לא יכל מורנו לשהות בישיבה מפני חולשתה של הרבנית היולדת, 
או אז שהה בביתו המרוחק מאוד מהישיבה, ועם כל זאת הגיע בצהרי היום בימי 
הקיץ החמים למסור לנו שיעור בהלכה, ובקריאת התורה של תפילת מנחה עלה מורנו 
לעליית 'שלישי' כדי לקרוא שם לבתו, ומפאת שהייתי קורא בתורה, זכיתי אני הקטן 

לקרוא לה את השם 'שושנה'.

"תמתינו עד שיתקרר ואחר כך תאכלו"
והנה קרה ובשבת אחרת לא הסתדר לראש הישיבה להגיע לשם שינוי, ובא המשגיח. 
פתאום כבה הגז בליל שבת, והגוי שהיה עובד בישיבה הלך על דעת עצמו והחליף 
את הבלון והדליק את הגז. לא ידענו האם מותר לאכול מתבשיל "החמין" בשבת או 
לא? כי הוברר הדבר במאה אחוז שההדלקה היתה לאחר צאת הכוכבים, ועשה כן 
הגוי לטובת הבחורים בלבד, כי הוא עצמו לא היה אוכל מהחמין כלל, ונפסק בשלחן 

ערוך )סימן רעו ס"א( שגוי שעשה מלאכה בשביל ישראל, אסור ליהנות ממנה בשבת.

אחר שעיינו וראינו שאין לנו הכרעה ברורה בענין, כי היה מקום לצרף להקל מאחר 
והדלקת הגז היתה קודם השקיעה של רבנו תם, הלכתי בבוקר יום השבת עם ידידי 
וחביבי הרה"ג ר' דוד יונה שליט"א לבית המדרש "יחוה דעת", שם מרן היה מתפלל, 
ולאחר התפילה ליווינו את מרן לביתו שברחוב הקבלן כדי לשואלו הלכה למעשה. 
או אז הקדמתי למרן שמורנו ראש הישיבה לא נמצא השבת, וכך וכך עשה הגוי, 
האם מותר לנו לאכול את החמין, שהרי אין ספק שהשתבח החמין מליל שבת עד 
הבוקר, ומצטמק ויפה לו הוא, והדגשתי שהגוי לא עשה זאת לעצמו, כי הוא לא 
היה אוכל מהחמין כלל? ומרן ענה לנו, "תמתינו עד שיתקרר ואחר כך תאכלו". וכך 
חזרנו לישיבה להודיע את תשובתו של מרן לבחורים, ושמחנו עליה כמוצא שלל רב.

שירים ביום שישי אחרי חצות בעומר ובבין המצרים
מעשה זה היה בימי העומר, ובדרך שליווינו את מרן לביתו, בא אדם אחד ושאלו, 
האם מותר לשמוע שירים המלווים בכלי נגינה ביום שישי לאחר חצות לכבוד שבת? 

וענה לו מרן, שאין שום הבדל בין לפני חצות לאחר חצות, ואין להקל בזה.

על כן, מה שיש רצו לומר שמרן התיר לשמוע שירים לאחר חצות, וראייתם ממה שהעיד אחד מהשדרנים 
בערוצי הקודש שמרן התיר לו לשדר ביום שישי לאחר חצות שירים המלווים בכלי נגינה. החילוק הוא 
פשוט וברור, כי מאחר ואת הרדיו שומעים עשרות אלפים, ורבים מהם אשר לא ידעו ולא יבינו כל כך 
במצוות התורה וביראת השם טהורה, ואם לא תשמיע להם כלי נגינה, הם יעברו לשמוע ערוצים אחרים 
שאין בהם לא תורה ולא יראת שמים, אזי כדי למנוע מהם מכשול, התיר מרן לאותו שדרן להשמיע 
שירים עם כלי נגינה, אבל אדם ירא שמים, בודאי שלא ישמע שירים המלווים בכלי נגינה בביתו אף 
לאחר חצות. וקל וחומר בימי בין המצרים שהם חמורים יותר מימי העומר, שהם ימי אבלות על החורבן.

ראש הישיבה זה ראש הישיבה
מה נפלא היה הלימוד בישיבה בליל שבת לאחר הסעודה, היינו לומדים חברותות 
חברותות בשו"ת יביע אומר, ופעמים שהיה נמשך הלימוד עד שעה אחת או שתיים 
בלילה. ופעם כשביקש ראש הישיבה מאחד הרמי"ם שליט"א שיבוא לשבת לישיבה 
במקומו, אף שהיינו רגילים כל שבת לראש הישיבה, וטבע האדם שמעדיף לגוון מעט, 

זכורני שלא כל כך השלמנו עם זאת, כי ראש הישיבה זה ראש הישיבה.
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דוגמא אישית
זכתה ישיבת "חזון עובדיה" להוציא תחתיה תלמידי חכמים רבים, ולא רק אברכים 
העוסקים בתורה לבד, אלא מקיימים בעצמם ללמוד 'וללמד', זוכים לעצמם ומזכים 
ומועילים,  וספרים טובים  לאחרים, אם במסירת שיעורים, ואם בכתיבת חיבורים 
וכל זה הודות לראש הישיבה, שלבד מעצם הלימוד וההתמדה בלימוד הגמרא בעיון 
והקפדה על סדרי הישיבה, החדיר בנו אהבת ומתיקות לימוד ההלכה במקורותיה, 
ופשוט שכאשר בחור רואה דוגמא אישית מול עיניו, היאך ראש הישיבה יושב כל 
מתוך  ימיש  לא  "נער  בבחינת  ומחדש...  ומברר  וכותב  וכותב  המדרש  בבית  היום 
האוהל", אין ספק שאט אט הדברים פועלים בו, ומתחיל אף הוא לכתוב חבורות 
יאווררו את  והלאה שטוב שהבחורים  הזמנים  בין  בימי  ובפרט  ותשובות בהלכה, 

הראש בלימודים בנושאים אחרים.

תכתוב תשובה על זה
זכורני שפעם בעת סעודה שלישית, שהיינו זוכים שבסעודה זו ראש הישיבה היה 
ובעת שאחז בידית הדלת, התפרקה הידית  יצא בחור מחדר האוכל,  עימנו,  אוכל 
מן הדלת ונשארה בידו, ועמד הבחור ככה תמה, כמי שאינו יודע מה לעשות, האם 
רשאי להחזיר את הידית לדלת. מיד שאל ראש הישיבה את הבחורים, "האם מותר 
להחזיר את הידית לדלת כדי לפותחה או לא?" אך אין קול ואין עונה, ומשלא נענה, 
פנה ראש הישיבה אלי, ואמר לי: "תכתוב תשובה על זה". במוצאי שבת, מיד פניתי 
לעיין בנושא, וברוך השם כתבתי תשובה מקיפה מהגמרות והראשונים, כפי שחונכנו 
בישיבה על פי דרכו של מרן מלכא זצוק"ל, והראיתיה למורנו, ושמח בה, ופירגן 

עליה מאוד מאוד.

אבא של הבחורים
מורנו ראש הישיבה, לא היה רק ראש ישיבה, אלא היה גם אבא של הבחורים, 
העניינים,  בכל  להם  ודאג  לבחורים,  יתירה  חיבה  נתן  לו,  היתה  מיוחדת  אבהיות 
לרבות הגשמיים. בכל סיום מסכת של הבחורים היה משתתף, וכך הנחיל לבחורים 
את החשק והרצון לסיים מסכתות, באשר היה גוזל מזמנו היקר ומפסיק ממשנתו, 
 - בעולם  ביותר  הנפוץ  ההלכתי  הספר  של  הכתיבה  את  לעזוב  היא,  והמשמעות 
ותורגם לכמה  בו כל כך הרבה,  – אשר אין ספר הלכה שלומדים  "ילקוט יוסף" 
וכמה שפות, 'בן פורת יוסף', והכל בשביל להשתתף בסיום מסכת של בחור, לעודדו 
ולחזקו להמשיך עוד ועוד, בדברו דברי חיזוק היוצאים מן הלב, וכמובן לספר לנו 
על הנהגותיו ודרכיו של מרן מלכא עוד בימי צעירותו בהתמדתו וסיום הש"ס בגיל 
15 עם תוספות, וכיוצא באלו הסיפורים המעודדים והמחיים את הנפש ומזרימים את 

חשקת ההתמדה ברמ"ח אבריהם ושס"ה גידיהם של הבחורים.

ריקוד לפני מרן
שנים זכינו לחוג את חג "שמחת תורה" בישיבתנו הקדושה "חזון עובדיה" יחד עם 
לישיבה,  החג  בליל  בא  הייתי  החתונה  לאחר  ]ואף  שליט"א  הישיבה  ראש  מורנו 
כדי שלא לפספס שמחה נפלאה זו[. הריקודים היו נפרצים מעומק הלב, ששים וגם 
שמחים. ראש הישיבה היה רוקד בהתלהבות כבחור צעיר בריקוד המפורסם קדצ'קה, 
וממש מי שלא ראה את ראש הישיבה רוקד, לא ראה ריקוד מימיו. במוצאי החג 
בהקפות שניות, היינו זוכים שמרן היה מגיע אלינו לישיבה, וזכיתי לרקוד לפניו ריקוד 
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הקפות שניות בישיבה

שמחת בית השואבה

קדצ'קה שמרן אהב מאוד לראותו, והשמחה היתה לאין קץ. וזכורני פעם שכאשר 
לקח אחד הבחורים את ספר התורה לרקוד עמו, סימן לו מרן בידו שיניח את ספר 
התורה על התיבה, כי מרן היה יושב על כסאו הרם, ולכתחילה אין רשאים לשבת 
כל זמן שספר התורה מסתובב. )עיין בשולחן ערוך יורה דעה סימן רפב ס"א, ובספר חזון עובדיה 

- סוכות עמוד תסה(

$200 ממרן
לימים כאשר למדנו בישיבה מסכת "בבא בתרא", 
הודיע ראש הישיבה בפני מרן שיערך מבחן ויקבלו 
מלגות, ובחור שיקבל ציון 100 במבחן, יקבל $100. 
כששמע זאת מרן, אמר שהוא יוסיף מעצמו לבחור 
המבחן,  תוצאות  הגיעו  כאשר   .$100 עוד  שכזה 
זכיתי ברוך השם לקבל 100 במבחן, ואז כשבא 
מידו  לקבל  זכיתי  שיעור,  למסירת  לישיבה  מרן 

הקדושה $200.

תפילות לרפואת הרבנית
עת אשר הרבנית מרגלית נפלה והיתה ללא הכרה, 
היה זה בביתה החדש בהר נוף בערב חג השבועות 

ה'תשנ"ד, ומיד לקחוה לבית החולים, ואז הגיע ראש הישיבה לישיבה בלחץ גדול, 
לרפואתה.  תהילים  פרקי  וקראנו  ההיכל  את  ופתח  הבחורים  לכל  לקרוא  וביקש 
באותם זמנים מרן היה בצער גדול, וזכורני שבאחד הימים קרא מרן לכל הציבור 
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להתאסף בשעה 4 אחר הצהריים לאמירת סליחות ברוב עם בבית הכנסת היזדים, 
ומרן הגיע בלי הגלימה, כשעל פניו היה ניכר כאב גדול.

כדי  הישיבה,  לבחורי  אוטובוס  להוציא  ממרן  הישיבה  ראש  ביקש  ימים  באותם 
להתפלל בקברי הצדיקים בצפון לרפואת הרבנית. אך מרן לא הסכים מחשש לביטול 
תורה, אלא אם כן יסעו בליל שישי שלפני שבת חופשה. וכך היה, יצאנו בליל שישי 
דעת",  "יחוה  המדרש  מבית  אברכים  הרבה  עוד  עימנו  והצטרפו  בלילה,   1 בשעה 
והגענו למירון לתפילת שחרית בנץ החמה, והגאון הרב דוד יוסף שליט"א עבר לפני 
התיבה. ומשם נסענו לעוד קברי צדיקים בצפת, עמוקה ועוד, עד שעת הצהריים שכל 

אחד ירד בעירו על דרך האוטובוס.

פעמים בודדות שמרן ביקר בקברי צדיקים

צדיקים,  בקברי  מרן  ביקר  בודדות  פעמים  כי  הענין,  ומפורסם  הדבר  ידוע 
לראשונה בחייו בגיל 41 הגיע למירון לקבר רבי שמעון בר יוחאי, בעקבות 
חלום שחזר ונשנה מהמקובל האלהי רבי יעקב חיים סופר זצוק"ל בעל ספר 
"כף החיים", שביקש להודיעו כי רבי שמעון בר יוחאי מחכה לו בסיום מסכת 
שערכו שם תלמידיו, וישנה שם הארה גדולה. ]ועיין כל הסיפור בסוף החוברת "חג 

הפסח בהלכה ובאגדה"[.

מרן במירון 
תשל"ד בתפילה 
ובמסירת שיעור 

לאברכים
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מרן בקבר החיד"א

שופך שיח לפני קונו בכותל

לפני כ-45 שנה בעת טיול משפחתי עם בניו, ביקר בקבר הרמב"ם.

בשנת תשל"ד לערך, בעת כהונתו כרב הראשי לישראל, נסע למסור שיעור 
בצפת, וביקר גם במירון ומסר שיעור לאברכים בכולל שם.

בשנת תשל"ה כהו עיניו בפתאומיות, והלך לקבר מרן הבית יוסף במשך שבוע 
שלם ובכה שם ונושע.

בשנת תשמ"ו לערך, כשנסע למצרים לדבר על לב הנשיא מובראק, שלא לעקור 
קברות יהודים ממקומם לצורך בניית כביש מסויים, ביקר בקבר רבי יעקב 
אביחצירא, והניח ידו על הקבר ובמילים קצרות ביקש שהשם יצליח דרכו, 
ולא קרא שום פרק תהילים. ]עדותו של רב הפעלים רבי אריה דרעי הי"ו שהצטרף עם 

מרן בנסיעה זו.[

בשנת תשנ"ו לערך, טס במטוס לשיעורים בצפת ועוד, ואגב ביקר בקברו של 
מרן הבית יוסף.

אמנו,  רחל  בקבר  לבקר  שרצונו  אחד  בלילה  פתאום  ביקש  תשע"א,  בשנת 
ולקחוהו מיד עם שמירה ואבטחה כיאות.

כמו כן, ביקר בקבר החיד"א, ובקברי הגאונים הרב מנצור בן שמעון, והרב 
שלום משאש זצ"ל. ואף הביע את רצונו בשנת תשע"ב לבקר בקבר יהושע בן 
נון. ולשאלת נכדו: סבא, מה היום מיומיים? ענה לו בהתרגשות גדולה: "מה 
אתה מדבר, הרי הוא תלמידו של משה רבנו שקיבל את התורה מידיו של 
)"מעדני  הקב"ה"! אך בסופו של דבר, לא התאפשר הדבר מסיבות בטחוניות. 

המלך" ח"ג 157, ובסוף הספר(

מרן בסיום מסכת 
במירון
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מרן בקבר הרב שלום משאש זצ"ל

מרן בקבר רחל

מרן ביציאתו מקבר 
ר' יעקב אבוחצירא 

שבמצרים

מרן בקבר הרב מנצור בן שמעון זצ"ל
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מרן היה בצער גדול
בחודש תמוז ה'תשנ"ד כאשר מורנו ראש הישיבה שליט"א לא חש בטוב )לא תקפ"ץ(, 
ושכב בבית החולים הדסה עין כרם ]ואז גם אמו הרבנית היתה בבית החולים, וכל 
יום היה בא מרן לבקר את רעיתו ז"ל ואת בנו מורנו הרב שיבדל לחיים טובים 
וארוכים[, מורנו הרב ביקש ממרן שיבוא לישיבה כי הוא לא יכול, ומרן שהיה בצער, 
הגיע בלי הגלימה ומסר שיעור. ואני בעניותי, כדרכי בקודש, הייתי מתאבק בעפר 
רגליו של מרן והולך תמיד אחריו, או אז פנה אלי מרן לאחר השיעור, ושאלני, "איפה 

השירותים כאן?" ולקחתי את מרן להראות לו.

"לא צריך, לא צריך"
בתוך השירותים היה כיור, ואני שומע שמרן נוטל ידיו שם. כשיצא מרן, אמרתי לו 
שיש פה בחדר כיור לנטילת ידים, ובא מרן ליטול ידיו. והנה היה בחור בישיבה 
שתמיד טען שחובה ליטול ידיים אחר השירותים עם כלי דוקא, ונמתי לו שאין זה 
נכון, ושכן נוהגים מרן והגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל, וכמבואר בבית יוסף 
אורח חיים סימן ד' )ועיין בחוברת 'סדר היום בהלכה ובאגדה' עמוד 56(. ובחור זה התחכם והגיש 
למרן נטלה מלאה מים כדי שיטול את ידיו בכלי, אך מרן ברוב חכמתו אמר לו 

בלשון זו: "לא צריך, לא צריך", ושטף את ידיו בברז בלבד.

פטירת הרבנית מרגלית
בעוונות הרבים, נצחו אראלים את המצוקים, ובליל המר והנמהר י"ט באב ה'תשנ"ד, 
נלקחה לבית עולמה הרבנית הדגולה מרת מרגלית יוסף ז"ל, בשעה 1:00 בלילה לערך. 
לאחר שהובאה מבית החולים לבית הלוויות "שמגר" והניחוה בחדר קירור, הביאו 
אנשים שיקראו תהילים לשמירה על המנוחה. ומיד השכם בבוקר בשעה 6:00 התקשרו 
אלי לבוא מהר, להחליף את הקוראים הקודמים, וקראתי תהילים עד הצהרים, שאז 

הגיע מרן זצוק"ל עם בניו ובנותיו שיבדלו לחיים טובים וארוכים.

רבה של ירושלים, הגאון רבי שלום משאש זצ"ל, הוא שהתחיל את הקריעה בחולצה 
למרן ובניו. ואז לקחו את המיטה לישיבת "פורת יוסף", ששם הספידוה גדולי ישראל, 

אלפי  עשרות  אותה  ליוו  ומשם 
סנהדריה.  העלמין  לבית  עד  איש 
שזכתה  בעלה,  עטרת  חיל  אשת 
להעמיד לנו את גדול הדור, פוסק 
הדור, מרן מלכא הראש"ל זצוק"ל, 
ספריו  בהקדמת  מרן  שכתב  וכפי 
והשגחתה  מסירותה  ברוב  "אשר 
עלי, הגעתי עד הלום". ת.נ.צ.ב.ה. 

ב"חזון  מרן  פסק  הנה  אגב,  ]ובדרך 
עובדיה" - אבלות )חלק א עמ' קכט, שעח( 
שיש להתאמץ שלא להשאיר את המת 
לבדו עד הקבורה, אלא יקראו מזמורי 
תהילים בקירבתו ואפילו קודם חצות 
עליו  להגן  צורך השעה  זהו  כי  לילה, 
מרן עם הגאון רבי שלום משאש זצ"למפני מזיקים, מקטרגים ורוחות רעות. 
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ואף אם האונן שומר על מתו, יקרא פרקי תהילים. עי"ש. על כן, מה שמסופר שכאשר מרן 
הגיע לשמגר להלווית רעיתו ז"ל וראה את אחד האוננים קורא תהילים על יד מיטתה וגער 
בו, אפשר שכיון שהיו אחרים ששמרו על מיטתה וקראו הם, לא היה לו לאונן לקרוא, אך 

אם אין אחר שיקרא, רשאי האונן לקרוא.[

"כאב את בן ירצה"
שוב נשוב לענייננו, הנה בחורף תשנ"ה קרה איזה דבר אצל מורנו הרב שליט"א 
שציערו מאוד, ומרן כששמע זאת כאב לו מאוד, ורצה לדבר על לב בנו ולשמחו, 
ן ִיְרֶצה", ובפרט שהרבנית כבר נפטרה, ומרן  לקיים מה שנאמר )משלי ג יב(: "ְכָאב ֶאת ּבֵ
נותר לבדו לדבר על לבו ולשמחו. זה היה קרוב מאוד לט"ו בשבט, או אז ביקש מרן 
מבנו הרב משה ]שהיה גר אצלו[, שיזמין את מורנו הרב שיבוא לליל ט"ו בשבט וישב 
עמהם בשלחן כמנהג ישראל קדושים, אך מורנו הרב משום מה לא הסתדר לו לבוא.

והנה ליל ט"ו בשבט בשעה 21:30, אמצע סדר ג' בישיבה, בית המדרש כולו בוער 
באש התורה, בשורה טובה מגיעה לאוזנינו, מרן בכבודו ובעצמו הפתיע אותנו בהגיעו 
נכנסו  ושניהם לבד  לבנו מורנו הרב,  בנו הרב משה. קרא מרן  יחד עם  לישיבה 
למשרד הישיבה, ודיברו שם בשיח סוד, ואנחנו התלמידים ירדנו לראות את מרן, 
אך לא זכינו לראותו, כי נכנס למשרד, ורק שוחחנו עם בנו רבי משה שהמתין מחוץ 
למשרד. וזכורני טוב מאוד, היאך שוחח עמנו בלבביות וענוה, אף שהוא בן של גדול 

הדור, וגר בבית של גדול הדור.

שיעור ממרן בליל ט"ו בשבט
מרן בא לישיבה במטרה לשמח את בנו, ומורנו הרב שמח שמחה גדולה, ולאחר מכן 
ביקשו מרן, שיבוא עמו עתה לבית ויפתחו שלחן שוב, ויחד יחגגו את מנהג ישראל 
קדושים של ליל ט"ו בשבט, אך מורנו הרב סירב בטענה שהוא עושה כן יחד עם 
בני הישיבה לאחר סדר ג'. וביקש מורנו הרב ממרן שיעלה לבית המדרש וימסור 
שיעור, מרן כמובן נענה לבקשת בנו, וזכינו לשיעור ממרן בהפתעה בליל ט"ו בשבט.

מרן בשולחן ט"ו בשבט

מרן בשיעור בישיבה
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ליווי מרן ברכבו עד ביתו
כשקיבלה  הבחירות,  מוצאי 
הראשונה  בפעם  ש"ס  תנועת 
לאחר  אזי  מנדטים,  ששה 
שבת  במוצאי  הקבוע  השיעור 
בבית הכנסת "היזדים", ליוו את 
מרן כל הציבור עד ביתו בשכונת 
רחביה, כאשר מרן יושב ברכבו, 
בשירה  רגלי  הולך  הציבור  וכל 
ארוכה  שהדרך  וכידוע  וזמרה, 
עד מאוד, אבל זו היתה שמחה 
שפורצת מכל הלב, ולא הרגשנו 
בכלל את טורח הדרך, אלא רק 
שמחה ועונג גדולים מאוד ללוות 
את מרן גדול הדור, פוסק הדור. 
הסובבים,  לכל  עילאית  הרגשה 

ממש מעין עולם הבא.

"אני גוזר בגזירת התורה שלא להתקדם יותר"
בבחירות שלאחר מכן, היו הרבה קשיים ותככים ממגזרים שונים, נגד תנועת ש"ס, 
והציבור שרצו להביע את אהבתם והתבטלותם למרן לכל אשר יאמר כי הוא זה, 
ליוו את מרן באחד ממוצאי שבת בסיום שיעורו, וכשהגענו ל"ככר השבת" החלו שם 
ריקודים מסביב לרכבו של מרן, ובהוראת מרן התחיל הנהג להזדרז בנסיעתו, אך 
הציבור מרוב אהבתו למרן לא הניחו והמשיכו בריקודים, עד שלא היתה ברירה, או 
אז יצא מרן מרכבו ואמר בלשון זו: "אני גוזר בגזירת התורה שלא להתקדם יותר", 
ואז פסקו הציבור. ונזהרתי בעצמי שלא להתקדם אפילו פסיעה אחת יותר, שחלילה 

לא אכשל בציוויו של מרן שגזר לא להתקדם יותר.

מעיר לעיר
באחד הפעמים בבחירות, מרן הגיע לישיבתנו "חזון עובדיה", ודיבר עם הבחורים 
ללכת מעיר לעיר ולדבר על ליבם של ישראל קדושים לחזק את התנועה הקדושה 
תנועת ש"ס שכל מטרתה להחזיר עטרה ליושנה, להגדיל תורה ולהאדירה וכו'. וכך 
עשינו והלכנו מבית לבית פעם בירושלים, פעם בראשון לציון, פעם בקרית אתא ועוד 
ועוד. בכל יום היתה יוצאת הסעה מהישיבה, וזכינו לכתת רגלנו מעיר לעיר ומבית 
לבית, לדבר על ליבם לא רק על הבחירות, אלא גם על שמירת השבת וחינוך הילדים 
על טהרת הקודש ועוד ועוד. ולא פעם היינו נכנסים לבתים ומוצאים אותם יושבים 
משפחה שלימה או כמה משפחות המשוחחים ביניהם, והיינו מדברים על ליבם דברי 
אלוקים חיים ששמענו מפי קדשו של מרן, פרפראות, משלים ומעשיות נפלאות, למען 
יתחזקו ויתעלו בשמירת התורה ומצוותיה, ומעניקים להם את הקמיע או השמן ושאר 

סגולות למשוך ליבם לעבודת השם.

וזכורני שפעם שלחו אותנו חמישה בחורים לעיר כרמיאל, למשך שבוע שלם, וישנו 
במשך השבוע הזה בביתו של רב העיר הגאון רבי אליהו מלכא שליט"א, וכתתנו 

רגלנו מבית לבית וממקום למקום לדבר על ליבם.
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ָכל ֹעז" ר ּבְ "ְוָדִוד ְמַכְרּכֵ
במוצאי הבחירות ]תשנ"ח[ שקיבלה תנועת ש"ס בחסדי השם תשעה מנדטים, חגגו 
את ההצלחה באולמי "פנורמה" ]כיום "ארמונות חן"[ ב"גבעת שאול" הסמוך מעט 
לפניו,  ורקדנו  ביתו  ליווינו את מרן מהאולם עד  ולאחר החגיגה,  לביתו של מרן, 
ר  וממש הרגשתי שאני מקיים בעצמי מעין מה שנאמר בנביא )שמואל ב ו(: "ְוָדִוד ְמַכְרּכֵ
ר ִלְפֵני ה'". מורנו ראש הישיבה ישב במושב הקדמי ומרן  ז ּוְמַכְרּכֵ ִוד ְמַפזֵּ ָכל ֹעז", "ּדָ ּבְ
ישב במושב האחורי, ובאמצע הריקודים, סיפר ראש הישיבה למרן, שעבדתי הרבה 
הרבה להצלחת הבחירות וכיתתי רגלי מעיר לעיר, ומרן קרא לי, והושטתי את ידי 
דרך החלון לנשק את ידו של מרן, ובירך אותי בברכות רבות ועצומות. וששתי על 

כל זאת כמוצא שלל רב.

פרק האיש מקדש 
גיל הנישואין

בקדושה  יותר  ללמוד  כדי  עשרים,  גיל  קודם  להתחתן  הדבר  על  מזרז  היה  מרן 
ובטהרה, שכך חכמינו זכרונם לברכה קבעו ברוח קדשם וברוחב בינתם, שעל הבחור 

יאוחר  ולא  עשרה,  שמונה  בגיל  אשה  לישא 
מגיל עשרים. ואדרבה, בזמנינו קל יותר לישא 
עד גיל עשרים. ואמרו חז"ל )קידושין כט ע"ב(: בן 
עשרים שנה ולא נשא אשה, כל ימיו בהרהורי 
הקב"ה  שנה,  עשרים  עד  אמרו:  ועוד  עבירה. 
שהגיע  כיון  אשה,  ישא  אימתי  לאדם  מצפה 
עצמותיו".  "תיפח  אומר:  נשא,  ולא  עשרים 
)אבן העזר ח"ב סימן א(,  וכתב בשו"ת אגרות משה 
הנושא אשה קודם עשרים, זוכה במצוה רבה 
שחייב בה עד עשרים שנה, ולא יצטרך לבקש 
זכויות להינצל מהעונשים של המאחרים בזה, 

והוא דבר ברור להלכה ולמעשה. עכ"ל.
מרן עם הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל

מרן עם הגאון רבי אליהו מלכא שליט"א
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למי אין יראת שמים?
לא לחינם התבטא מרן בחריפות על אותו ראש ישיבה 
שמונע את תלמידיו מלהינשא מוקדם לפני גיל עשרים, 

ואמר בלשון זו: "אין לו יראת שמים"!

ומה אעשה לציוויו של ראש הישיבה?
ואם שאול ישאל הבחור, ומה אעשה לציוויו של ראש 
)ילקוט יוסף  הישיבה? הנה זו לשון מורנו הרב שליט"א 
שלו  הישיבה  ראש  או  רבו  אם  "אפילו  כא(:  וקידושין  חופה 

אוסר עליו להינשא בגיל עשרים, אין לו לשמוע לו בזה, 
כי בזמן הזה אפשר ללמוד תורה גם לאחר הנישואין 
בכולל, וגם כי רבה הפריצות ברחוב, על כן יש להזדרז 
ולהנשא, כדי ללמוד תורה בקדושה ובטהרה. ומי הוא 
זה אשר יקח על עצמו אחריות כבדה כזו למנוע בחור 

מלהנשא בצעירותו". ע"כ.

הודה ולא בוש שכמה תורה יכל ללמוד בקדושה ובטהרה
וביודעי ומכירי ממש, בבחור חשוב השוקד ומתמיד בתורה בישיבה מסוימת בבני 
ברק, שגם שם אין מאפשרים לבחורים להתחתן מוקדם, והוא כהרבה בחורים היה 
ממושמע לראש ישיבתו ולא התחתן מוקדם, והמתין עד גיל 23, ועתה ברוך השם 
שלא  שחבל  בוש  ולא  והודה  החתונה,  לאחר  חודשים  כמה  עמו  ונפגשתי  התחתן. 
התחתן מוקדם, כי כמה תורה יכל ללמוד יותר בקדושה ובטהרה, וחבל על אותן שנים 
שלא זכה עדיין לישא אשה. וכתשובת המשקל, מייעץ הוא עתה לאחרים להתחתן 
מוקדם, ואשריו ש'במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד'.

"לא רצו להתחתן אתי, כי הייתי עני"
רבים שואלים, אם כל כך חשוב להתחתן מוקדם, ומרן היה מדבר רבות בחשיבות 
הדבר, אם כן למה מרן עצמו לא התחתן עד גיל 24? שאלה זו נשאל בה מרן בעצמו, 

והשיב: "לא רצו להתחתן אתי, כי הייתי עני".

ואני הקטן שמעתי ממרן, שבהיותם בחורים היו רגילים לגלח זקנם, מחמת שהבחורות 
לא היו רוצות להתחתן עם בחור ישיבה, כי היו בחורי הישיבות עניים, וגם לא היתה 
מודעות כל כך למעלתם של לומדי התורה, לכן היו מתגלחים כדי להיראות טוב 

שיסכימו להתחתן איתם.

"וכי מה בתי תאכל ארוחת צהרים, לחם ועגבניה?!"
ואבותינו סיפרו לנו, כי בזמנו, כששאלו איש נכבד אולי ירצה לשדך את בתו למרן, 
אמר הלה: "וכי מה בתי תאכל ארוחת צהרים, לחם ועגבניה?!" ואני הקטן ראיתי 
איש נכבד זה בילדותי, כאשר הוא היה זקן בגיל 90 לערך, והיה לומד בספרו של 
מרן "טהרת הבית" בבית המדרש "שושנים לדוד" בשכונת "בית ישראל" בירושלים 
עיר הקודש, ששם היה מקום משכנו הקבוע. אין ספק שחרטה גדולה נחרטה על לבו 

בהבינו מה פספס תחת ידו, אבל את הנעשה אין להשיב.

על פיך ישק כל דבר
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"וכי הציעו לך איזו הצעה"?
ברור ופשוט שכל האמור לעיל להזדרז לנישואין, הוא ברוב ככל הבחורים שבגיל 
זה הם כבר בוגרים בדעתם וראויים להקים בית, אבל בחור שעדין אינו ראוי לכך, 
בודאי שימתין עד שיהיה בוגר ומתאים. וכן הורה מרן במעשה שהיה אצל בחור 
מסויים שבא לשואלו, האם להתחיל בשידוכין, ומרן שנתן עיניו בבחור וראה ברוב 
"וכי הציעו לך איזו  לו:  ואינו ראוי לכך, ענה  חכמתו שעדין אינו בשל כל צרכו 

הצעה"? וכשענה הבחור "לא", אמר לו מרן: "אם כן מה שאלתך, תשב תלמד".

"ששה חודשים לא יותר"
מעשה שהיה לפני למעלה מעשרים שנה בבחור ישיבה ירא שמים השוקד על דלתות 
התורה, שהכירו מרן, ושאל הבחור את פי קודשו: לפי מה שמרן מורה ומזרז על הדבר 
להתחתן לפני גיל עשרים, הנה בעוד כמה חודשים הוא יהיה בגיל עשרים, ולאחרונה 
התחתנו אחיו ואחותו, וההורים קשה עליהם כל ההוצאות. והדגיש שאינו מרגיש שום 
צורך עתה לישא אשה, כי באמת הוא טמון בבית המדרש ושוקד על התורה, וכמעט 
לא יוצא מפתח הישיבה כלל, האם יכול הוא להמתין מלישא אשה? מרן שהכיר את 
הבחור וידע במי מדובר, ענה לו: "כן", ופנה ללכת. והנה לאחר כמה פסיעות הסתובב 
מרן ואמר לו: "ששה חודשים לא יותר". ע"כ. וברור שאי אפשר להקיש ממקרה אחד 
על שאר מקרים, וכל מקרה יש לבדוק לגופו של ענין, אבל כתבנו זאת כי אין ספק 
]ועיין עוד בזה בחוברת "הנישואין  יעשה.  וכתורה כן  וכיוצא בהם,  שישנם מקרים כאלו 

בהלכה ובאגדה" עמוד 91 והלאה, ותרוה נחת.[

"תכוון על החליפה, ועל הדירה, ועל הבורנטה..."
האווירה הנעימה שהיה משרה מרן בסידור חופה 
וקידושין היתה פלא והפלא, שעל אף כל גדלותו 
בתורה, שאין לה אח ורע, היה יורד לעם ומשרה 
שמחה גדולה מאוד בחופה, ונותן מבדיחותיו לשמח 
לבדח  רגיל  והיה  והמשפחות,  והכלה  החתן  את 
על  תכוון  שהחיינו,  "בברכת  באומרו:  החתן  את 
ועל  ]כובע[,  הבורנטה  ועל  הדירה,  ועל  החליפה, 
הכל... על הכלה החדשה". ובדרך זו היה מפיג את 
וברור  שעה.  באותה  הקיימים  וההתרגשות  המתח 
שכל זה לבד מעצם ביאתו לחתונה, שכבר היתה 

בה שמחה שאין לה קץ.

אוירה נעימה ושמחה בחופה בהשראת מרן
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טבעת המלך
מנהגו של מרן היה, שכאשר סיים למלאות את פרטי הכתובה, היה שואל את החתן 
היכן הטבעת, ולוקח אותה ממנו ועונד אותה על אצבע הזרת שלו עד שהיו מגיעים 
למעשה הקידושין, והיה מוציאה ונותנה לחתן לקדש בה מיד ללא שהות ועיכוב. ועל 
ְעּתֹו  ַסר - המלך הוא החתן - ֶאת ַטּבַ זה יאות להליץ מעין מה שנאמר )בראשית מא מב(: "ַוּיָ

ן ֹאָתּה ַעל ַיד יֹוֵסף". ּתֵ ֵמַעל ָידֹו, ַוּיִ

בשו"ת תורה לשמה )סימן ריד( כתב, שמותר לבעל לענוד את טבעת אשתו באצבעו כדי שלא תיפול 
עד שיוליכה לאומן, ואין בזה איסור 'לא ילבש גבר שמלת אשה', כמבואר בגמרא )שבת סב ע"א(. 
עי"ש. והוא הדין בנידונינו, שכיון שהרב עונד את הטבעת באצבעו רק כדי לשומרה עד הקידושין, 
ואין כאן שום כוונה להתייפות חלילה, הרי זה מותר ללא חשש כלל ועיקר. ועיין עוד במה שכתבתי בזה 

בעניותי בספר הזכרון "בית הלל" נקי.

פעם בשיעורו הקבוע של מרן בישיבת "אור החיים", הגיע מרן כשכולו היה נראה 
קורן מאושר בחדות התורה, וראיתי שהוא ענוד באצבע הזרת טבעת זהב עבה עם 

יהלום נוצץ ומיוחד.

ברור שאין לחשוש בזה משום 'לא ילבש גבר שמלת אשה', כי הבדל רב בין טבעות גברים 
לטבעות נשים, וכך היתה הרגילות משנים קדמוניות אצל אנשים רבים מיראי השם וחושבי 
שמו מעדות המזרח לענוד טבעות המיוחדות לגברים, ועד היום אפשר לראות אצל אנשים 
מבוגרים יראי שמים שעונדים טבעת זהב באצבעם. ואבותינו סיפרו לנו שעד לפני כחמישים 
שנה, אחת המתנות שהיו נותנים לחתן בר מצוה, היתה טבעת זהב המיוחדת לאיש. וסיפר 
מורנו הראש"ל רבנו יצחק יוסף שליט"א, שכן היה רגיל מרן לענוד הטבעת בליל הסדר. ועיין 
בחוברת אור תורה )סיון תשמ"ה(, שכך נהג הגאון רבי חיים חורי לענוד טבעת זהב מיוחדת בליל 
הסדר, והיה אומר שמצוה להתגאות בליל פסח, )וכן הובא בספר חיי חיים חורי עמוד 169(. גם הגאון 
רבי מצליח מאזוז הי"ד עשה טבעות לבניו, וכן ישנה תמונה מפורסמת של מופת הדור הגאון 
רבי יצחק בן וואליד שעונד טבעת באצבעו הימנית. ואף היום ישנם בחורים שכאשר מתחתנים 
עונדים טבעת של גבר באצבעם. ואין לחשוש בזה גם לחוקות הגויים, כי דוקא בחוק שהוא בלי 
טעם או שיש בו פריצות כלשהי יש לחשוש, אבל כשיש בזה טעם לשבח, על דרך מה שנאמר 
חֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעָך", ובזה אשתו מתפייסת ורגועה שלא  ָך, ּכַ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ )שיר השירים ח ו(: "ׂשִ

יתן דעתו באחרת חלילה, הרי זה מותר ללא חשש כלל ועיקר.

צילום אחיזת הכתובה
שזכינו  חתונות  וכמה  בכמה 
להיות עם מרן זצוק"ל, ראינו 
העדים,  חתימות  שבסיום 
ם, לצֵלם  היה אומר מרן לַצּלָ
כששניהם  והכלה  החתן  את 
אוחזים בכתובה משני ראשיה 
ראינו  וכן  פתוחה.  כשהיא 
בחתונת בנו הרה"ג משה יוסף 

שליט"א בשנת ה'תשמ"ח.
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חיבתו והערכתו של מרן לתלמידיו ולבני בניהם

מרן מעיין בספר "בית הלל"
כאשר נפטר מר סבי היקר רבי הלל נקי זצ"ל 
)י"ט אלול ה'תשנ"ז(, לרגל יום השנה הראשון 
הוצאנו ספר זכרון לזכרו, ויקרא שמו בישראל 
כי  במרן,  נועצתי  כך  על  וגם  הלל",  "בית 
צעיר לימים הייתי ומה לי לחבר ספר, בפרט 
אשר לבד מקוים לדמותו והמעשיות המחזקות 
שנכתבו שם, צירפתי גם תשובות בהלכה. אך 
ולא  אוציא  שאדרבה  ועודדני,  חיזקני  מרן 

אחוש כלל.

מרן  הגיע  לאור,  הספר  כשיצא  זמן  לאחר 
לישיבתינו לרגל שמחת שבע ברכות של הרה"ג 
רבי עובדיה יוסף שליט"א )כיום ראש ישיבת 
הישיבה  ראש  מורנו  של  בנו  יוסף"(,  "אוהל 
שליט"א, ונתתי למרן את הספר, והתבדח עימי 
שמאי"...  בית  לספר  קראת  שלא  "טוב  ואמר 
אנשים  ודיברו  שאכלו  לביֵני  ביֵני  כי  וזכיתי 
ועיין  זמנו  בסעודת שבע ברכות, חס מרן על 

בספר, ובראותי כן כולי הייתי קורן מאושר.

השלושים של הסבא
באזכרה של השלושים של מר סבי ז"ל שנערכה 
לבית  בסמוך  יחזקאל"  "חג'י  הכנסת  בבית 
הכנסת "היזדים" בשכונת "הבוכרים" בירושלים, 

הזמנו את מרן, ומרן שהכיר טוב מאוד 
את סבי, כי היה בא לשיעוריו מאז שחזר 
מרן ממצרים לארץ הקודש, והיה מוסר 
צדקה"  "שאול  הכנסת  בבית  שיעורים 
הכנסת  בבית  מכן  ולאחר  ערב,  מידי 
היישר  מגיע  סבי  מר  והיה  "בורוכוב", 
לשיעורו  ורץ  "סנהדריה"  בגן  מהעבודה 
ליויתי  לאזכרה,  מרן  וכשהגיע  מרן.  של 
ואמרתי  הכנסת,  בית  אל  מהרכב  אותו 
נכדיו  לו שהסבא זכה שברוך השם כל 
וניניו עוסקים בתורה בישיבות הקדושות, 
והיתה ניכרת קורת רוח על פניו של מרן, 

והזכיר זאת בדרשתו.
סבא הלל - חול המועד פסח ה'תשמ"ט

הקדשה ממרן לסבא ז"ל לשו"ת 
"יביע אומר" חלק ב'

מרן מעיין בספר בית הלל
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וזו הדרשה שמרן מסר באזכרת השלושים 
מורי ורבותי, המנוח היה איש חיל רב פעלים, לא הניח שיעור תורה שלא השתתף 
בו, ולכן זיכה אותו הקב"ה שגם בניו ובני בניו כולם ברוך ה' התקיים בהם "וכל 
נקי, מולא מנשה  גם האחים שלו, מולא אבא  בניך".  ורב שלום  ה'  לימודי  בניך 
נקי, כולם היו אוהבי תורה בכל ליבם ובכל נפשם, וה' זיכה אותם שיש להם בנים 
תלמידי חכמים. ובשביל שהם אוהבים את התורה, הקב"ה בחר בהם לתת להם את 

חכמת התורה, הבנים שלהם, הנכדים, הנינים, כולם עוסקים בתורה.

עושר  ימצאונני.  ומשחרי  אוהבי אהב  "אני  יז( אומר:  )ח  במשלי  המלך  שלמה 
וכבוד איתי, הון עתק וצדקה". זה אומרת התורה על אדם שלומד תורה ואוהב 
את התורה, ומחבב את התורה, גם התורה מחזרת אחריו ונותנת לו שיתקיים בו 

"רצון יראיו יעשה, ואת שועתם ישמע ויושיעם".

וצריך להבין, מדוע נכתב תחילה "רצון יראיו יעשה", ואחר כך "ואת שוועתם 
ישמע ויושיעם", הרי שוועתם זה לשון צעקה, כמו שנאמר: "ותעל שוועתם אל 
האלוקים מן העבודה". והלוא אפילו רצון יראיו יעשה תיכף ומיד, ולמה צריך 
גם כן שוועתם ישמע ויושיעם? ואומרים המפרשים בדרך משל לאדם שלקח את 
בנו הקטן לטייל עימו, והנה עבר אדם אחד שמוכר תפוחי עץ קטנים מצופים 
סוכריות, אמר הבן לאביו קנה לי אחד, אמר לו אביו התפוחים הללו אינם 
טובים כי עדיין אינם מבושלים, אך הבן בכל זאת רצה והפציר באביו שיקנה 
לו, וקנה לו. לאחר שאכל הבן מן התפוחים החל לבכות שכואבת לו הבטן, מיד 
לקחו אביו לרופא ונתן לו תרופה ונתרפא. זה שאומר הכתוב בתחילה "רצון 
יראיו יעשה" אף על פי שהודיע לו שזה לא בריא בכל זאת בגלל שהפציר ורצה 
בדווקא נתן לו, ואחר כך שהיו לו כאבים "ואת שוועתם ישמע ויושיעם". קודם 
הקב"ה נותן לאיזה אחד עושר, אך וכי העושר טוב הוא תמיד, כמו שכתוב: 
"עושר שמור לבעליו לרעתו", אבל בכל זאת אחר כך כשהוא מתפלל לקב"ה 
שיוציא זאת ממנו, אז "ואת שוועתם ישמע ויושיעם". כך אדם המבקש רחמים 

מהקב"ה על איזה דבר, יודע הקב"ה מה לשמוע לו, ומה לא לשמוע לו.

הלל  רבי  הוא  כן  וגם  נקי,  מנשה  רבי  נקי,  אבא  מולא  אחים,  שלושה  המנוחים, 
כולם  ברורים,  כולם  אהובים  כולם  השלישי, 
היו צדיקים. היו אוהבים את התורה, לא היו 
היו  בתורה,  לעסוק  מבלי  אחד  לילה  מניחים 
אוזניהם  פותחים  ושומעים,  תמיד  יושבים 
תורה,  דברי  היטב  ושומעים  כאפרכסת 
אותם  זיכה  ליבם.  בכל  התורה  את  אוהבים 
הקב"ה שיש להם בנים תלמידי חכמים, נכדים 
תלמידי חכמים, זה לא על חינם, בדרך שאדם 
אוהב  אתה  אותו,  מוליכים  בה  לילך  רוצה 
גם  תורה,  לומדי  יהיו  בניך  גם  תורה בבקשה 
שמקדיש  אדם  זהו  תורה,  לומדי  יהיו  נכדיך 

את עצמו ברוב חיבה לתורה.
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ּגֶה ָתִמיד" - כך נאמר על התורה. רבנו  ׁשְ ַאֲהָבָתּה ּתִ "ַאּיֶֶלת ֲאָהִבים ְוַיֲעַלת ֵחן... ּבְ
יוסף חיים כותב בספרו משל לעשיר גדול שהיה בקי בכל מיני מרגליות, יודע 
כל מרגלית כמה שווה, כמה מצוי ממנה... היה לו משרד קטן שכל מי שהיה 
רוצה לשאול כמה עולה מרגלית מסויימת, היה יודע מיד, ואומר לו איפה למכור 
אותה כדי שלא יפסיד. לעשיר הזה היתה אשה חכמה, והנה יום אחד הוציאה 
ואמר  בה  הסתכל  הוא  שווה,  היא  כמה  לבעלה  ושאלה  מידה  יהלום  טבעת 
אולי 500 דולר, אמרה לו שבעל הטבעת מבקש 1,000, אמר לה זה לא שווה, 
תחזירי את זה. היא המתינה עד שיהיה לה זמן להחזיר את זה. והנה לאחר 
חודש שהיתה הטבעת מונחת על האצבע, אמרה לו שלא יצא לה להחזיר אותה 
ושיראה שנית האם זה שווה 1,000, התבונן ואמר שזה שווה 1,000, אמרה לו 
אבל בעל הטבעת רוצה 2,000, אמר לה לא כדאי, מקסימום 1,500 ולא יותר. 
אמרה לו אתה זוכר לפני כחודש אמרת לי זה שווה 500, ועכשיו אתה אומר 
1,500, הרי אתה מומחה ובקי, וכי בחודש אחד עלה המחיר בעוד 1,000?! אמר 
לה: זה לא נכון, אני מומחה ולא אמרתי שזה שווה 500, אמרה לו וכי אני 
מהתלת בך, האמת כך היה. אלא אני אשיב לך את התשובה, כשהראיתי לך 
לפני חודש היתה הטבעת ביד שלך, אבל עכשיו אתה רואה כשהטבעת מונחת 
על האצבע שלי ומהחן שלי שאתה אוהב אותי, יצא על המרגלית הזאת, ולכן 

אתה אומר שזה שווה 1,500.

וכך היא התורה, איילת אהבים ויעלת חן באהבתה תשגה תמיד, אם האדם כל 
כך שוקד על התורה, התורה הולכת ומתעלה תמיד ומגינה עליו אצל הקב"ה 
ומתפללת עליו שיצליח וירוויח בכל דרכיו, זה כח האדם ששוקד. וכמו שנאמר 
"משכיל על דבר ימצא טוב", יש אדם שהוא שוקד על התורה ולומד הרבה תורה, 
הקב"ה מזכה אותו שגם הבנים שלו יהיו תלמידי חכמים, שגם הנכדים שלו יהיו 
תלמידי חכמים. זה כבוד לכל אותה המשפחה שיש לומדי תורה שהולכים ועולים 
נקי שהם כולם אוהבים את התורה ומתעסקים בתורה.  זו משפחת  מעלה מעלה, 
ויש מי שעשה גדול שימושה יותר מלימודה, כל אלה אנשים יראי שמים כשרים, 
המשפחה הזאת מן המשפחות המיוחסות שבתורה שאוהבים את התורה, אשריהם 

ואשרי חלקם.

אני מברך את הבנים שלא יוסיפו לדאבה עוד, 
ואת כל המשפחה שיעלו מעלה מעלה בתורה 
ונשמע  תורה,  גדולי  ויהיו  טהורה  ה'  ויראת 
מהם רק בשורות טובות ישועות ונחמות, ולא 
יבוא עוד שמשך וירחך לא יאסף כי ה' יהיה 
לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך, ועמך כולם 
צדיקים לעולם יירשו ארץ, נצר מטעי מעשה 
אלוקיכם  בה'  הדבקים  ואתם  להתפאר,  ידי 
חי כולכם היום, הקב"ה יאריך ימיכם בטוב 
מעלה,  מעלה  ותעלו  בנעימים,  ושנותיכם 
תפרחו תשגשגו בלימוד התורה, בקיום המצות 
ובמעשים טובים, ואחר כך יהיו גם כן טופח 
על מנת להטפיח לאחרים לזכות את הרבים, 
וזכות התורה תגן עליכם ועל כל בניכם. אמן.
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"כשכבודו ישמע את ביאת המשיח, יודיעני"
לאחר דרשת האזכרה שיצא מרן, בא ידידי הרב חיים שמעון רביע שליט"א ואמר 
למרן שהרה"ג רבי אברהם מונסה זצ"ל הגר ברחוב רבנו גרשום הסמוך, יושב שבעה 
על אחותו, אולי ירצה מרן לנחם אותו. או אז אמר הנהג ר' אברהם שלומי הי"ו 
לבחור ר' חיים בתמיהה, מה הענין לומר למרן שילך לנחם כל אחד?! ענה לו מרן, 

מצוה  שבעה,  שיושב  חכם  'תלמיד 
לנחם אותו'. שאל מרן את ר' חיים, 
מונסה?,  אברהם  רבי  עושה  מה 
ענה ר' חיים שעדיין הוא מזכה את 
מידי  הקבועים  בשיעוריו  הרבים 
יום, על אף גילו המבוגר מאוד. ואז 
חיים שיכנס לרכב,  לר'  אמר מרן 

ויראה לנהג היכן הוא גר בדיוק.

להגיע  כדי  מיד  רצתי  הקטן  אני 
מהרכב  מרן  שיצא  ולפני  למקום, 
אמר לנו: "תבדקו בבית, תראו אם 
אפשר להכנס". עלינו לבדוק, וברוך 
השם הדבר התאפשר. אז עלה מרן, 
שלאחר  המחזה  היה  גדול  ומה 
דברי התנחומים שניחמו ושיבחו על 
שעודו מעמיד תלמידים הרבה, אמר 

לו מרן בלשון תחנונים: "כשכבודו ישמע את ביאתו של המשיח, יודיעני". החזיר לו 
הרב מונסה: "בזכות כבודו יבוא המשיח, כבודו יודיעני". אמר לו מרן: "ואנכי עפר 
ואפר, מי אני, כבודו ראוי לשמוע את המשיח ראשון". וכך המשיכו ונדברו איש אל 
רעהו כשדיבורם הולך וסובב בציפיה ובערגה לביאת המשיח כעומד בפתח ממש. 

)"מלך ביופיו" עמ' 213(

רבע שעה פגישה עם מרן
איזו  היתה  פעם  והנה 
בעיה קשה ומורכבת מאוד, 
על  ולעוד,  אלי  שקשורה 
ראש  למורנו  אמרתי  כן 
שברצוני  שליט"א,  הישיבה 
ומה  מרן,  עם  להתייעץ 
כל  על  מקובל  יגיד  שמרן 
ושרק,  כחל  ללא  הצדדים 
אף אם זה נגד רצוני. או אז 
הישיבה  ראש  אותנו  שלח 
עם הגאון רבי יצחק דניאל 
שליט"א, ויחד עם מר אבי 
ומרת אמי הי"ו, עלינו אל 
תפילת  ולאחר  הקודש, 
מנחה וערבית שהיה מתפלל 
שבשכונת  בביתו  אז  מרן בשיח עם הגאון הרב יצחק דניאל שליט"אמרן 

מרן עם הגאון הצדיק רבי אברהם מונסה זצ"ל
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'הר נוף' ליד חדר לימודו, יצאו כולם ונשארנו אנחנו בחדר הלימוד של מרן, ומרן 
פשט את הפראק ונשאר עם סוודר וכובע, וישב במקומו. היה כסא אחד מימינו של 
מרן, ומרן אמר לי "תשב", אך לא היה נעים לי שלרב יצחק דניאל אין כסא, והוא 
היה אמור לשבת מצידו השני של מרן, לכן לא ישבתי ובאתי לתת את הכסא לרב 
דניאל, אך מרן אמר לי בלשון זו: "תשב אתה פה, ויביאו כסא לרב". הנהג ר' אברהם 
הביא מיד כסאות נוספים לרב דניאל ולהורי, וסגר את הדלת. הרב דניאל הסביר 

את הענין, ומרן שאל אותי מה דעתי בנושא, וכך התארך הדיון כרבע שעה לערך.

מרן מרעיף אהבה וחיבה לזיכוי הרבים
וראה זה פלא, בתוך הדיון כשישבתי לימינו של מרן, הרגשתי הרגשה עילאית מאין 
כמותה, היאך מרן מרעיף עלי אהבה וחיבה עזֹות ביותר, וכולי הייתי ממש בשמחה 
עצומה. ובתוך השיחה אמרה מרת אמי למרן: "אני רוצה שהוא... ויזכה את הרבים", 
ענה לה מרן: "...אל תדאגי הוא יהיה מזכה הרבים". וככה המשיך הדיון, עד שסיכם 

מרן שמחר בערב אני אבוא אליו שוב וידבר עמי כמה דברים, ועל פי זה יחליט.

שעדיין  שתחי'  אמי  ממרת  לבד  כולם,  לב  על  התיישבו  והדברים  הדיון  נסגר  כך 
קשה היה לה להסכים עם דברי מרן. או אז למחרת בבוקר באתי עם מר אבי הי"ו 
להתפלל עם מרן תפילת שחרית בביתו ]אז רגיל היה מרן להתפלל ברוב חודשי החורף 
תפילת ותיקין, כאשר היה באמנה אתו במשך שנים רבות בבית הכנסת "חזון עובדיה", להתפלל 
כל בוקר בשעה 6, ובחורף ממילא מגיעים לתפילת ותיקין. והיינו במנין אולי 15 איש[, לאחר 
התפילה ניגשתי למרן בדחילו ורחימו, ואמרתי לו שמרת אמי תחי' עדיין קשה לה 
להסכים עם מה שמרן אמר. ענה מרן מה שענה, וברך אותי בחום גדול. ובזה הסתיים 
הדיון, והעיקר שמרן דאג שהדברים התיישבו על לב כולם, ואף על מרת אמי שתחיה.

מרן נתן את ידו בידי
לאחר זמן, כשרציתי להזמין את מרן לחתונתי לסידור חופה וקידושין, לא היה הדבר 
קל, כי בשנים ההם מיעט מרן מאוד ביציאותיו, וצריך היה פרוטקציה מחבר כנסת 
או קשרים מיוחדים. אזי בקשתי מראש הישיבה שיבקש ממרן לבוא, אמר לי ראש 

הישיבה אתה תבקש ממרן.

מה  בישיבה,  שיעור  למסירת  מרן  הגיע  ימים,  באותם  בדיוק  דשמיא,  בסייעתא 
שבמשך השנים כבר ירדה התדירות בבואו של מרן לישיבה מפאת זקנותו, ופניתי 
לאחר השיעור למרן וביקשתי שיבוא לחופה. וראה זה פלא, כל הדרך מבית המדרש, 
נתן מרן את ידו בידי, ואחז בה באהבה וחיבה, ושאל אותי על משפחת הכלה, מי 
הם, מאיזו עדה הם, וככה כאשר אנחנו מהלכים יחד, וכולי בשמחה ובחרדת קודש, 

ביקשתי ממרן שיבוא לחתונה, ועדיין לא נעניתי.

זכור נא את מר סבי היקר
אמרתי למרן: זכור נא את אשר באנו לבקש לפתוח את הישיבה הגדולה, והנה ברוך 
ה' כיום הישיבה פורחת ומשגשגת, וכבר בזמנו היתה קיימת שש שנים. אך עדיין לא 
נעניתי. או אז אמרתי למרן: זכור נא את מר סבי רבי הלל נקי ז"ל, היאך היה בא 
לשיעורים של מרן עוד למעלה מ-40 שנה מידי ערב בבית הכנסת "שאול צדקה", 
ואז מרן ענה לי בחיוב, ואמר לי: תתקשר ללשכה ביום שישי, ואני ארשום ביומן את 

התאריך והשעה. )השווה לגמרא ברכות דף י ע"ב(
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מחשש שמא אתקשר ולא יעבירו למרן שיכתוב ביומנו מחמת הטרדה והלחץ שהיו 
מצויים שם, לכן הלכתי ביום שישי ללשכה שהיתה אז בבית מדרש "יחוה דעת" 
בשכונת "הר נוף", ונכנסתי למרן, ומיד כתב ביומנו את היום והשעה, ויצאתי את 

הקודש בשמחה כמוצא שלל רב.

'אני נכדו של רבי הלל נקי'
כיוצא בזה, סיפר לי בן דודי, שכאשר בא ללשכה של מרן לבקש שיסדר לו קידושין, 
דחהו מרן בעדינות כי הינו עסוק מאוד, וקשה לו לבוא וכו', וכך כמעט שיצא את 
הלשכה ונדחתה בקשתו לגמרי. פתאום נזכר החתן ואמר למרן, 'אני נכדו של רבי 
הלל נקי'. הוא מספר, כי מיד באומרו מילים אלו, כמו שנעמד מרן במחשבתו, לקח 
את היומן ושאל היכן החתונה תתקיים, באיזה יום ובאיזו שעה. וזכה החתן שמרן 

סידר לו קידושין בשמחה ובטוב לבב.

עד כדי כך, זהו הרגש של הכרת הטוב של מרן, אפילו לנכדיו של ראשוני תלמידיו.

מרן מסדר קידושין
והנה בעת שהגיע מרן לחתונתי, הגיש אחד 
שימלא  כדי  למרן  עט  הישיבה  מבחורי 
לב  שם  לא  הוא  אך  הכתובה,  את  בה 
שמרן הביא עמו עט מביתו וכבר היתה 
]ועיין  בה.  כתב  ומרן  בידו,  אחוזה  העט 
בספר משפט הכתובה )חלק א עמוד קנב( שכותב 
הכתובה ישתמש בעט משובח כדי שלא יצטרך 
לחזור כמה פעמים עד שתכתב האות, שכל זה 
זיופים  נמנעים  מתיקון השטרות, שבכך  הוא 

ותקלות[.

לאחר שסיים מרן למלאות את הכתובה, 
עד  מרן  עניתי:  העדים?  הם  מי  שאלני 
להיות  מרן  של  דרכו  היתה  ]שכך  אחד 
עד[, ונראה עוד מי, כי בדעתי היה לכבד 
יצחק  רבי  הגאון  הישיבה  משגיח  את 
הוא  אם  ידעתי  לא  רק  שליט"א,  עטיה 
כבר הגיע או לא. והנה בדרכי לכסות את 
פני הכלה, ראיתי את המשגיח ואמרתי לו 
שיהיה עד יחד עם מרן. כשחזרתי מכיסוי 
להגיש  שרצה  הבחור  בא  הכלה,  פני 
לי  לי, מרן אמר  ואמר  למרן,  את העט 
שאני אהיה עמו עד. או אז ניגשתי למרן 
מרן  למשגיח.  אמרתי  שכבר  לו  ואמרתי 
קרא בקריאה של חיבה לבחור זה, ואמר 
לו, 'אני לא ידעתי, הוא כבר כיבד את 
זה  מכל  יצא  שהבחור  וכמובן  המשגיח'. 
שש ושמח, היאך מרן דאג לפייסו ולשמחו.
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כבוד הזולת 
מקרה מעין זה, היה גם בחתונה של אחותי שתחי' עם הבחור המהולל מישיבתנו 
"חזון עובדיה", הוא הרב הגאון הדיין המצויין רבי עידן בן אפרים שליט"א, ומרן היה 
מסדר קידושין והוזמן לעד, וכן הר"מ בישיבתינו הגאון רבי אריה גרביאן שליט"א 
הוזמן לעד, אך עד שהגיעה הכלה לחופה, מרן שאל את הרב גרביאן, "היאך אנחנו 
קרובי משפחה ]דרך הרבנית מרגלית ז"ל[?" וענה מה שענה, או אז אמר מרן, "טוב, אני 
לא יהיה עד, תביאו עוד עד אחר", והוזמן לעד הגאון רבי יצחק דניאל שליט"א. כל 

זה מלמדנו היאך מרן היה חס על כבוד הזולת, ומוותר על כבודו לשם כך.

האם יש לך כולל?
האהבה  את  עוד  לך  ואראה  בוא 
והחיבה והדאגה לזולת, שתחת חופתי 
כולל?",  לך  יש  "האם  מרן,  שאלני 
וכמובן לאחר החופה זכיתי לסטירת 

לחי המיוחדת ממרן.

עד מגולח
במעשה  נזכר  אני  אגב,  ובדרך 
וקידושין  חופה  לסידור  מרן  שהוזמן 
באיזו חתונה, ומרן היה עד והמשפחה 
הכינה עוד עד. והנה בבוא מרן לסדר 
העד  את  לפניו  הביאו  הקידושין, 
השני, הסתכל עליו מרן, וראה אותו 
וכיפה קטנה על  גדולה,  עם בלורית 
ראשו, וזקנו מגולח. כמובן שדבר זה 

אינו מכובד, שאיש שכזה יצטרף לעדות יחד עם מרן, אבל לא אלו הדברים שהניעו 
את מרן.

שאלו מרן, "במה אתה מתגלח?", הלה משום מה לא ענה, וסיבב את פניו והלך. 
מכשראו זאת המשפחה, הביאו עד אחר שזקנו ארוך עד טבורו. לאחר החופה, ניגש 
אחד מקרובי המשפחה אל האיש הראשון ולקחו למרן, שאל האיש את מרן, "למה 
לא רצה הרב שאני אהיה עד?" אמר לו מרן, "אני רק שאלתי אותך במה אתה 
מתגלח, ולא ענית לי והלכת. נו, במה אתה מתגלח?", אמר לו "בודאי במכונה ולא 

בסכין". מיד נתן לו מרן את סטירת החיבה, ושלחו.

חתן וכלה בחנוכה
חנוכה,  ענין, מעשה בחבר מהישיבה שהתחתן באחד מלילות  לענין באותו  ומענין 
ומרן סידר לו קידושין. והתעוררנו לדון, היאך ינהג החתן בהדלקת נרות חנוכה, האם 
ידליק כשיבוא לביתו בלילה, או שכבר יצא ידי חובה בהדלקת אביו? והצטרפתי אני 
הקטן עם מרן בירידתו במעלית, ושאלתיו על כך. וענה לי, שכשיבוא לביתו בסיום 

החתונה, ידליק בברכה.

]ולעניות דעתי סברתו של מרן היא, כי מאחר וכבר בכניסת הלילה, אינו נחשב סמוך על שלחן 
אביו, שהרי תיכף הוא נושא את אשתו וחיים בביתם החדש, נמצא שבצאת הכוכבים שהוא שעת 
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החיוב, אינו נפטר בהדלקת אביו וממילא חלה עליו חובה להדליק בביתו. ואף שעדין אינו אוכל שם 
בפועל, מכל מקום חיוב ההדלקה נקבע בעיקר לפי מקום הלינה ולא לפי מקום האכילה, ומאחר 
והוא אמור ללון שם כבר מהלילה, הרי זה ביתו לכל דבר. ואמנם, מאחר ועל פי רוב לא מתאפשר 
בקלות להדליק שם, ובפרט בשעה כזו שתיכף יוצאים לחתונה והשעה לחוצה, על כן ידליק בלילה 
בבואו מהחתונה לביתו. גם הגאון רבי משה פנירי שליט"א כתב בספרו בית חתנים )ח"ב עמוד תנו( 
בשם הגאון רבנו בן ציון אבא שאול זצ"ל, שמכיון שמקום השינה הוא העיקר לקביעת דירתו של 
האדם ולהדלקת נר חנוכה בו, והלא החתן הכין לעצמו ולכלתו בית דירה, ועומד לדור בו כבר 
באותו לילה, עליו להדליק בו. רק כיון שלכתחילה צריך להדליק בצאת הכוכבים, לכן הטוב ביותר 

שיקבע דירתו שם כבר משעות הצהריים. ע"כ. וכמבואר בחוברת "ימי החנוכה בהלכה ובאגדה".[

תיקון בכתובה
כאשר מרן סידר קידושין לאחד מישיבתנו שאביו נפטר, בטעות כתב מרן בכתובה 
בשם אבי החתן הי"ו במקום ז"ל. ומיד כשמרן שם לב לטעות, ביקש שיביאו לו 
סיכת ראש, אבי הכלה הוציא את סיכת ראשו שתפס בה את הכיפה והביאה למרן, 
ומרן גירד את תיבת הי"ו בעדינות בחוד הסיכה, וכתב במקומה ז"ל. ]ועיין בספר משפט 

הכתובה )חלק ב עמוד לד([

כתיבת "דמתקרי"
המדוייק,  לשמי  שאלני  הכתובה,  את  מילא  מרן  כאשר  בחתונתי,  היה  רב  מעשה 

אמרתי לו 'דוד שלום', שאלני האם אני 
משתמש בשני השמות? אמרתי לו שרוב 
החברים קוראים לי בשם אחד 'דוד', אבל 
מעטים קוראים לי 'דוד שלום', וכתב מרן 
בכתובה: "החתן דוד שלום דמתקרי דוד". 

]ועיין בספר משפט הכתובה )חלק ב עמוד נו([

תפילין רבנו תם
בזמנו אמר לי מורנו ראש הישיבה בשם 
האירוסין  מזמן  כבר  רשאי  שחתן  מרן 
להניח תפילין של רבנו תם בכל יום, ואין 
צריך להמתין לחתונה דווקא. וכך זכיתי 

לעשות יום למחרת האירוסין.

הגאון הרב יצחק דניאל מברך בחופהמורנו הרב מברך בחופה
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לימוד ההלכה
שובי נפשי

לימים, זכינו לאחר החתונה ללמוד בכולל החשוב "שובי נפשי", בשכונת "בית ישראל" 
בירושלים עיר הקודש, וכמובן שדרך הלימוד היתה כהוראת מרן, בלימוד הבית יוסף 
בנושאים מסוימים על הסדר מהגמרא והראשונים ועוד. ביום מן הימים זכינו שהגיע 
אלינו מרן לכולל, לרגל אזכרתו של הגאון רבי יוסף צוברי זצ"ל ]מחכמי תימן, מחבר שו"ת 
"ויצבור יוסף בר"[, שהכירו מרן עוד בימים שהיה רב ראשי לתל-אביב, ולאחר דבריו של 
מרן, הקרינו סרטון קצר על התפילה בדביקות של הרב צוברי ועל אמירת הסליחות 

בחשק ובהתלהבות, ומרן היה צופה ומתפעל.

לתפילת מנחה קרא לי ראש המוסדות הגאון המקובל רבי עזריאל מנצור שליט"א 
שאעלה חזן בפני מרן, או אז התפללתי כדרכי בקודש כפי הנוסח שפסק מרן בספריו, 
כגון: "ומכניע זדים", "ועל זקניהם", "קוינו וציפינו", "חוס ורחם", "צדקה ורחמים" 
ועוד. וגם התפללתי במקאם "ראסט", שמרן מאוד אהבו. לאחר התפילה שבא מרן 
לצאת, שאל: מי זה החזן הזה, ובאתי למרן, וזכיתי לקבל שתי סטירות חיבה מלוות 

באמירת "חזק וברוך".

לימים הגיע מרן לכולל לחלוקת תעודות "יורה יורה", וראש המוסדות היה מקריא 
את שמות האברכים שיבואו לקבל מידו של מרן את התעודות, והקריא את שמי 
בראשונה. האמת שהייתי נבוך מדוע הזכיר את שמי תחילה, והתרגשתי מאוד לקבל 
ראשון את התעודה מידו של מרן, אבל אחר כך הסביר לי, כי רציתי להקדים שם 
משפחה שמרן מכיר משכונת "בית ישראל" שהיו באים לשיעוריו לפני כחמישים שנה, 
וישמח שנכדיהם ממשיכים בדרך ההלכה האמיתית שהנחיל לנו, כי זו היתה שמחתו 

של מרן לראות את זרע תלמידיו ממשיכים במסילה העולה בית אל.

מרן בחלוקת התעודות עם הגאון הרב עזריאל מנצור שליט"א
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כרמיאל
להמשיך  זכינו  דשמיא,  בסייעתא 
בלימוד בכולל כפי דרכו של מרן, וכפי 
שהנחנו מורנו ראש הישיבה שליט"א 
במשך שנים. לימים, כאשר נתבקשנו 
כרמיאל,  העיר  של  הראשי  מרבה 
שליט"א  מלכא  אליהו  רבי  הגאון 
לבוא ולדור בעיר, כדי ללמוד בכולל 
לדיינות ולזכות את הרבים בשיעורים 
ועוד, או אז נכנסנו אני ורעיתי שתחי' 
אל הקודש פנימה למרן, ואחר ששמע 
ואמר,  הדברים  את  חיזק  אותנו, 
את  תזכו  לכרמיאל,  תלכו  "אדרבה, 

הרבים ותצליחו". 

את  לשאול  עוד שאלה  היתה  כאשר 
פי מרן בענין הנ"ל, מחמת שהזמן האיץ בנו שזירזו אותנו להשיב תשובה עד זמן 
מסויים, ולא יכולנו לשאול את מרן, הגם שלמדונו שלא שואלים שאלה אחת שני 
חכמים, אבל אמרתי כי באופן שכזה לא מדובר, כי "ברא כרעא דאבוה", ומורנו 
הרב שליט"א בודאי יורה לנו בסייעתא דשמיא כמו שהיה עונה אביו, או אז פניתי 
למורנו ראש הישיבה, ונועצתי עמו, ואמר לי בלשון זו: "אחר שמרן אמר לך כך וכך, 
זוהי דעתו של מרן בשאלה הבאה לפניך". ואז עברנו לגור בעיר כרמיאל, ראש חודש 

אדר א' ה'תשס"ג.

בחסדי השם עלינו, זכינו לפתוח כמה שיעורים לציבור הרחב בעיר כרמיאל, אם 
בבוקר לפני התפילה בגמרא, ואם בערב בהלכה, בשבתות ועוד ועוד, ואט אט הציבור 
החל להתקרב ולהתעניין. כמה עונג ושמחה לראות את הפירות, וכל שכן לאחר שנים 
והיום הם  והמצוות,  בקיום התורה  דרכם  לראות את אותם שהיו בתחילת  רבות, 
ובניהם בישיבות קדושות מקימים בתים  התעלו מעלות רמות יחד עם בני ביתם, 

נאמנים בישראל לתפארת.

כתב מרן )חזון עובדיה ארבע תעניות עמ' תקב(: "זכיתי להסתופף בצלו של המאור 
הגדול מורי ורבי עטרת ראשי רבנו עזרא עטייה זצ"ל ראש הישיבה, 
בתים  לבעלי  ערב  שיעורי  למסור  ורבי  מורי  הגאון  עלי  והשפיע 
ולקרבם לצור מחצבתם על ידי התורה, ולהשפיע עליהם לשלוח את 
בניהם לישיבה. ולאט לאט התחילו לזרום לישיבה כל חניכי התלמוד 
תורה, ואז נפתחו כמה ישיבות קדושות לתלמידים הצמאים לדבר ה'". 
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שליט"א  הישיבה  ראש  מורנו  את  הזמנו  ניסן,  חודש  בתחילת  כחודשיים,  לאחר 
לכרמיאל למסירת שיעור לקראת חג הפסח, והרב הגיע על אף טרחת הדרך הארוכה, 
כי דרכו בקודש מימים ימימה לכתת רגליו מעיר לעיר וממדינה למדינה, ועל אחת 
כמה וכמה בבין הזמנים ולפני החגים שהיה הולך לזכות את הרבים בדבר ה' זו 
ולשמוע דברי תורה  לזכות לראות  ובכל מקום כולם צובאים על הפתחים  הלכה, 
השופעים מפיו. ]בשעתו, היה לי קשר עם מנהל הרדיו של כרמיאל והאיזור, והייתי 
נותן שם שיעור פעם בשבוע, וזכיתי שבאמצעות הפלאפון שלי הועבר השיעור של 

מורנו הרב לרדיו, וזכו רבים על ידו.[

שיעור בנץ החמה בשבת
ועתה אשיחה וירווח לי בזכות הגדולה שזיכנו בורא עולם בהקמת שיעורים לאחר 
התפילה בנץ החמה בשבת, ובעזרת השם יתברך אקוה שהדברים יהיו לתועלת הרבים 

ולהרבות עוד ועוד שיעורים כאלו וכיוצא בהם.

הנה בבואנו לדור בעיר כרמיאל, שח לי אחד החברים מבאי השיעורים, כי מקיימים 
הם בכל שבת תפילה בהנץ החמה, ולאחר מכן אברך יקר מוסר שיעור בהלכה עד 
השעה 10, וכדאי לי לבוא כי זו שעה של קורת רוח גדולה מאוד. האמת שמתחילה 
סרבתי, כי מה לי ולתפילה בהנץ החמה לבד מראש השנה, חג השבועות והושענא 
רבה, אך לאחר שהפציר בי כל כך, הרגשתי לא נעים לסרב, והסכמתי עמו שאבוא 
לנץ. באותה שבת קמתי בהנץ, והדרך היתה רחוקה כחצי שעה מביתי עד בית הכנסת. 
לאחר התפילה באמירת "תנא דבי אליהו" כיבדו אותי לומר דברי תורה כחצי שעה, 
כי כך היה מנהגם. בחסד השם עלי דברתי, ולאחר מכן יצאנו כולם אל אחד הבתים 
]על פי תורנות בכל שבת[, והגענו לביתו של יהודי יקר, שם התקיים קידוש וכיבוד 
ושיעור בהלכה. והנה כשהגענו לביתו, היה השלחן ערוך מכל טוב ובשפע גדול, באופן 
שהיו ניכרות תשוקתם ואהבתם ושמחתם בתורה מאוד מאוד. לאחר הקידוש התחיל 
האברך היקר במסירת השיעור בהלכות שבת בטוב טעם ודעת, וכמובן מתוך הספר 
"ילקוט יוסף", וישבתי על ידו ושמעתי את דבריו בחשק נפלא. בהגיע השעה 10 שהיא 
שעת סיום השיעור, אז פנה אלי האברך ואמר לי, וכי באת לשמוע אותי? בבקשה תן 
לנו דברי תורה גם כן. אמרתי לו כבר הגיע 
יהיה  שלא  כדי  שאדבר,  כדאי  ולא  הזמן 
טורח ציבור. אמר לי אין בעיה, אתה יכול 
טורח  שאין  רגוע  ותהיה   ,10:30 עד  לדבר 

ציבור בזה, כי כולם מסכימים.

בפי  יתברך  השם  נתן  דשמיא  בסייעתא 
הקשורים  זיע"א  ממרן  ששמעתי  דיבורים 
"כי  פרשת  השבוע  ופרשת  הלכה  לענייני 
תשא" גם יחד, ובחסדי השם הציבור נהנה 
האברך  לי  אמר  דבריי,  בסיום  מאוד. 
שבעזרת השם משבוע הבא, אדבר כל שבת 
מ-10 עד 10:30. וכך נעשה הדבר בקביעות, 
וכמובן שקבלתי חשק יותר גדול להשתתף, 
כי בכך אני זוכה גם לזכות את הרבים כל 
חג,  לפני כל  ועוד,  זאת  שבת כחצי שעה. 
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היה אברך זה מבקש ממני שאתן את השיעור, ונימוקו עמו, כי מאחר והוא בעל 
תשובה חושש בענוותנותו שמא ישכח איזו הלכה או לא ידע להשיב, וכיוצא בזה.

לאחר זמן שראיתי ששיעור זה מעניין מאוד ונחמד, אמרתי לעצמי למה לא אדאג 
חברים  ועוד  עוד  של  ליבם  על  שדברתי  היה  וכך  משכונתי,  אנשים  עוד  לזכות 
המקשיבים לקולי, ונעשינו קבוצה גדולה בכל שבת ושבת עד שהגענו כולנו יחד כ-50 

איש.

הדבר היה קשה, כי לא בכל בית יש מקום רחב שיכנסו ציבור כל כך גדול, ואף 
כן דברתי  על  להגיע,  ציבור אחר  נמנע הדבר מעוד  מחמת הדרך שהיתה ארוכה 
בסייעתא דשמיא עם יהודי יקר ואמיד שיקנה ספר תורה, וכך פיצלנו את המנין 
לביתי,  יחד  כולם  באים  היינו  התפילה  ובסיום  בביתו,  חדש  מנין  ופתחנו  לשנים, 
ושם מסרתי את השיעור בהלכה מתוך הספר "ילקוט יוסף", עד השעה 10:30. ויאמר 
לזכותה של רעייתי הרבנית תליט"א שהיתה קמה מוקדם מאוד, בפרט בשבתות הקיץ 
שהנץ מוקדם, והיתה עורכת את השלחן במינים ממינים שונים, מיני מתיקה ומגדים, 

למען יתרבו הבאים, ישראל קדושים, לשמוע דברי אלוקים חיים.

כך ברוך השם התחזק השיעור, ואט אט 
התסוופו עוד ועוד, וחבר מביא חבר, עד 
שקבלנו כיתה גדולה מאוד באחד מבתי 
התפילה  התקיימו  ושם  בשכונה,  הספר 
והשיעור במשך שנים, ולאחר מכן עבר 
גדול  במקום  אחר  ספר  לבית  השיעור 
יותר. וברוך השם כבר למעלה מ-13 שנה 
התפילה בנץ מתקיימת עם שיעור בהלכה, 
ומיני אז התווספו שם עוד ועוד תפילות, 
ושיעורי תורה, בשבתות וחול בחסד השם.

לאחר שנים שעברתי לעיר "ביתר עילית", 
"בהלכה  שיעור  לפתוח  זכינו  שם  גם 

ובאגדה" לאחר התפילה בהנץ, עד השעה 10:30, ושיעור זה ברוך השם חי וקיים עד 
היום בסייעתא דשמיא.

ואף כשעברנו לעיר דימונה, היתה תפילה בהנץ בהשתתפות מנין וחצי, ולאחר התפילה 
היו המתפללים אומרים מעט פרשת השבוע והולכים לבתיהם, אך בסייעתא דשמיא 
זכינו גם שם להבהיר לציבור בכל שבת בשיחה שלפני תפילת ערבית, את מעלת 
לימוד התורה בשבת, ובפרט בשעה זו, ואט אט החלו ציבור גדול יותר להשתתף עד 
שהגענו לאחר תקופה כ-70 איש בכל שבת, וזכורני שהתלוננו אנשים מהמנין השני, 
ל ַעם ה' ְנִביִאים,  ן ּכָ 'אתה הורס לנו את המנין', והשבתי להם )במדבר יא כט(: "ּוִמי ִיּתֵ
ן ה' ֶאת רּוחֹו ֲעֵליֶהם", הלוואי שכולכם גם תבואו לנץ ותרוויחו כמה שעות של  י ִיּתֵ ּכִ

תורה על הבוקר של שבת.

וכבר אמרו חז"ל: "גדולה לגימה שמקרבת", על כן פנינו לאנשים יראי שמים שאיכפת 
להם מהרמת קרן התורה, וקיבלו על עצמם לדאוג לכיבוד עשיר ומכובד מאוד בכל 

שבת ושבת. אשרי חלקם ומה נעים גורלם.
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במשך השנה הראשונה למדנו בכל שבת ושבת מתוך החוברות "בהלכה ובאגדה" 
הלכות חג בחג ועוד, כדי לדעה מה יעשה ישראל בהלכות המעשיות. ולאחר שנה 
מעשיים  סימנים  בוררים  אנחנו  יוסף",  ה"בית  בלימוד  דשמיא  בסייעתא  התחלנו 
ומתאימים להבנת הציבור, כי סוף סוף עדין אינם אברכים, ובמשך כארבע שנים 
למדנו כ-250 סימנים, בעיקר מטור אורח חיים הלכות השכמת הבוקר, ציצית, תפילה, 
ברכות, שבת, חגים ועוד. וכן מיורה דעה, כיבוד אב ואם, תלמוד תורה, צדקה ועוד. 
ובחסד השם, אט אט מחכימים הציבור, ועולים מחיל אל חיל במעלות התורה והיראה.

וכבר כתב כיוצא בזה הגאון רבי חיים פלאג'י בספרו כף החיים )סימן כט אות ג(: "והמו 
מעי כי אזכרה ימים מקדם שהיתה לנו ישיבה בבית מדרשו של רבי מג"ן למעלה 
מעשרים שנה כל שבת ושבת בצוותא חדא עם מורנו ורבנו הרב החסיד הפרד"ס 
זיע"א שהוא היה ראש הישיבה, והיו באים כמה תלמידי חכמים שם, והיה הלימוד 
יוסף בעומקה של הלכה. ומי יתן והיה,  בהלכות שבת על הסדר של הטור והבית 
שככה יעשה כל תלמיד חכם, ולא יצטרך להתעסק במסכת ביקורי"ם וללכת אנה ואנה. 
והשומע דרשת החכם בשבת, היא רפואה לאוזן יותר משאר האיברים". עיין שם 

דברים נפלאים, מתוקים מדבש ונופת צופים.

ואין ספק שעל ידי הלימוד בבית יוסף, ישיגו יותר את מתיקות וערבות התורה, וכמו 
שכותב האור החיים הקדוש )דברים כו יא(: "אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טּוב 
וזהב  עולם כסף  בעיניהם מלוא  יחשב  ולא  ומתלהטים אחריה,  היו משתגעים  התורה, 
בעיקר  האדם  זוכה  זו  ולמתיקות  כל הטובות שבעולם".  כוללת  כי התורה  למאומה, 

בלימוד בספר במקורות, ובפרט כשלומד בצוותא. ישמע חכם ויוסף לקח.

"השבת  החוברת  מתוך  להעתיק  לנכון  ראיתי  הנ"ל,  הדברים  לחיזוק 
בהלכה ובאגדה" בענין זה:

בשבת,  שחרית  תפילת  את  להקדים  ענין  שיש  מבואר  ע"א(  כג  מגילה  )מסכת  בגמרא 
והטעם לזה כתב רש"י: "שיפה למהר ביאתם בשבת לקרוא קריאת שמע בנץ 

החמה".

ובכן, מה נהדר לחזות היום בריבוי בתי הכנסת המתפללים תפילת שחרית בשבת 
בנץ החמה, ובסיום התפילה מקדשים על היין וטועמים מיני מזונות ומיני מגדים, 
ושומעים שיעור מפי חכם בהלכות המתובלים בדברי אגדה ומעשיות, כיד השם 
הטובה עליו. וכבר אמרו במדרש תנחומא: "ויקהל משה, אמר לו הקב"ה למשה: 
עשה לך קהילות קהילות בכל שבת ושבת ודרוש לפניהם ברבים בהלכות שבת, 
כדי שילמדו ממך הדורות הבאים להקהיל קהילות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות 
ללמד ולהורות לישראל דברי התורה והלכות האסור והמותר. ועוד אמר הקב"ה 
לישראל: אם אתם נקהלים בכל שבת ושבת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ללמד 

בהם תורה ברבים, מעלה אני עליכם כאילו המלכתם אותי בעולמי". עכ"ל.

כזו  בעת  בתורה  לעסוק  הזוכים  נפלאה ההרגשה של  כי מה  יראה,  והמתבונן 
מידי שבת בשבתו, אין ספק כי חשים הם עונג רוחני ומיוחד; וכשהולכים לביתם 
לסעודת שבת, הנאה ושלוות נפש מרובה מלווה אותם. וכיוצא בזה אמרו במדרש 
ֵתבּו,  ם ִיּכָ ּלָ )ילקוט שמעוני תהילים תתפח. אליהו רבה פרשה א( על הפסוק )תהלים קלט טז(: "ְוַעל ִסְפְרָך ּכֻ
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ֶהם", זהו יום השבת. כיצד? עושה אדם מלאכה כל ששה  רּו ְולֹו ֶאָחד ּבָ ָיִמים ֻיּצָ
ימים, וביום השביעי נח ומתרצה עם בניו ועם בני ביתו. אמר להם הקדוש ברוך 
הוא לישראל, בניי לא כך כתבתי לכם בתורתי )יהושע א ח(: "לֹא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה 
יָך, ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה"? אף על פי שאתם עושים מלאכה כל ששה  ַהזֶּה ִמּפִ
ימים, יום השבת יעשה כולו תורה! מכאן אמרו: "לעולם ישכים אדם ביום השבת, 
וילך לבית הכנסת ולבית המדרש, ויקרא בתורה וישנה בנביאים, ואחר כך ילך לביתו 
ֵתה ְבֶלב טֹוב  ְמָחה ַלְחֶמָך, ּוׁשֲ ׂשִ ויאכל וישתה, לקיים מה שנאמר )קהלת ט ז(: "ֵלְך ֱאֹכל ּבְ
יָך", ללמדך שאין לו מנוחה להקב"ה אלא עם  י ְכָבר ָרָצה ָהֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעׂשֶ ֵייֶנָך, ּכִ

עושי תורה בלבד".

על כן, אשרי חלקם ומה נעים גורלם של המייסדים שיעורים אלו בכל מקום 
ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד". וכבר  ים ּכַ יֵקי ָהַרּבִ ומקום, שעליהם נאמר )דניאל יב ג(: "ּוַמְצּדִ
כתב רבנו יונה )שערי תשובה שער ג אות יט(: "ודע כי נתחייב הנברא להיות ציר נאמן 
ועבד משכיל בכל מלאכת עבודת אדוניו. והפועל הנאמן יהיה מהיר במלאכתו 
וישגיח על מלאכת הפועלים חבריו. ועיניו על דרכיהם לראות אם באמונה הם 
עושים, ויזהירם ויודיעם את המעשה אשר יעשון. כי חפצו ורצונו אשר תעשה 
מלאכת אדוניו בלא רמיה, על כן יחזיק ידי עושי המלאכה". וכתב על זה רבי 
אליהו לופיאן: הרי שלא מספיק אם יאמר האדם, די לי להציל את עצמי, ולא ישגיח 
ופועל  'עבד משכיל  יקרא  בכך  רק  כי  יתברך,  השם  רצון  בקיום  גם אחרים  לזכות 
ואין אתה  ולמצוה,  יש בכוחך להרבות פעלים לתורה  כי אם  זה.  זולת  ולא  נאמן', 
עושה כן, הרי זאת עדות ברורה כי אין עבודתך לשמים, ולא לכבוד שמים אתה עוסק 
בתורה ובמצוות, כי אם להרבות שכרך ותו לא. ע"כ. על כן, אשרי הפותח שיעורי 
תורה אלו, שבזה ניכר שהוא עבד נאמן לבורא יתברך, ואף יזכה לבנים תלמידי 

חכמים מאורי הדור, אמן.

והמתבונן, יראה כי באמת לא קשה הדבר, כי בחורף הלילה ארוך ויכול לישון 
מוקדם וממילא יקל לו אף לקום מוקדם, וירוויח כמה שעות של תורה על הבוקר, 
אבל אם יקום יותר מאוחר, עד שיסיים את התפילה ויאכל סעודת שבת, וילך 
לישון מכובד מאכלו, כמה אם כן יספיק ללמוד בשבת, הלוא היום קצר. ואף 
בקיץ לא קשה הדבר, כי אף אם תחסר לו מעט שינה בלילה, הלוא היום הוא 

ארוך וישלים שנתו לאחר סעודת הבוקר, ולאחר מכן יוכל עוד לעסוק בתורה.
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עשה לך קהילות קהילות ללימוד ההלכה

ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֵיְלכּו ָבּה, ְוֶאת  ֶרְך  ַהּדֶ נאמר בתורה )שמות יח כ(: "ְוהֹוַדְעּתָ ָלֶהם ֶאת 
להיות  צריך  לציבור,  התורה  שיעורי  שעיקר  למדנו  ומכאן  ַיֲעׂשּון",  ר  ֲאׁשֶ
בהלכה למעשה, כדי שידעו היאך לקיים את התורה והמצוות. על כן, חובה 
על כל גבאי בתי הכנסת להביא רב שימסור שיעורי תורה גם בשבתות 
וימים טובים בענייני הלכה השייכים למעשה כהלכות שבת, מועדים, תפילה, 

איסור והיתר וכל כיוצא בהם. )חזון עובדיה שבת ב עמוד רט(

עשה לך  למשה:  הקב"ה  לו  אמר  משה",  "ויקהל  תנחומא:  במדרש  אמרו 
כדי  לפניהם ברבים בהלכות שבת,  ודרוש  ושבת,  קהילות קהילות בכל שבת 
שילמדו ממך הדורות הבאים להקהיל קהילות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות 
רבנו  וכתב  והמותר.  האסור  והלכות  התורה,  דברי  לישראל  ולהורות  ללמד 
יעקב בעל הטורים )סימן רצ(: צריך שיקבעו בית מדרש בשבת להודיע לעם 
הטור  דדעת  נראה  חדש:  הבית  וכתב  תורותיו.  ואת  האלהים  חוקי  את 
"דינים  לדרוש  אלא  "באגדה"  לדרוש  אינו  מדרש  בית  שקביעות  לבאר 
לך  עשה  למשה,  הקב"ה  לו  שאמר  הנ"ל  מהמדרש  מבואר  וכן  והלכות", 
קהילות גדולות ודרוש לפניהם הלכות שבת, והאסור והמותר; ומקרוב החלו 
לדרוש כל הדרשות באגדות ולא בדינים והלכות כל עיקר, נגד דת תורתינו 
שציותה שעיקר הדרשה תהיה ללמד את חוקי האלהים ואת תורותיו, להורות 
הלכות שבת והאסור והמותר; וגם להמשיך את לב השומעים בדברי אגדה 
המדריכים ליראת השם למנעם מלחטוא לפניו יתברך ולמושכם לתשובה, 
אבל לא שיכוון להראות את עצמו שהוא חכם ויודע לדרוש פסוק או מאמר 

בכמה פנים. ע"כ.

וכתב בשו"ת יביע אומר )חלק ב סימן יח אות ח(: ומה נמרצו אמרי יושר דברי הרב 
בית חדש הנ"ל. ואף שכתב האליה רבה, ואולי כיון שיש עתה ספרים לעמי 
הארץ שיכולים לקרוא בהם, סמכו הכל לדרוש באגדה. נראה שלא כתב 
כן אלא לדונם לכף זכות, אבל בוודאי שהדרך הישרה והנכונה ללמד דעת 

האליה  שסיים  וכמו  והלכות.  בדינים  העם  את 
שצריך  חדש  הפרי  כתב  וכן  שם.  עצמו  רבה 
שוב  בפשטים.  מלדרוש  יותר  בהלכות  לדרוש 
ראיתי שהביא הגאון החיד"א את האליה רבה 
הסליחה, כי מה דמות  האדון  ועם  וכתב:  הנ"ל, 
העדה  על  לאיש  בלשונו,  הספר  מן  קורא  יערוך 
עליו,  ועוברים  שנכשלים  במה  ומזהיר  המוכיח 
ולכן  ביניהם[.  ההבדל  הר  ]וגבה  בינייהו  טורא  וגבה 
עיקר הדרוש יהיה להזהיר את כל תוקף העבירות 
בהם  שנכשלים  דינים  וכמה  בעקביו  דש  שאדם 
כן, מן הראוי למנות  עי"ש. אשר על  בעוונות. 
דווקא תלמידי חכמים הבקיאים בהלכות, לעמוד 
בתלמוד  וכמבואר  הקהל,  לפני  בהן  ולדרוש 
ירושלמי )סוף מסכת הוריות(, אך ישלב בכל זה גם 
דברי אגדה ומוסר כדי להחדיר בהם יראת השם 

טהורה זכה וברה. ע"כ. 
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ואין לך מצוה גדולה מזו להרביץ תורה לרבים

הוראה,  מורה  קבוע  רב  להם  שיהיה  לדאוג  ציבור  כל  על  גמורה  חובה 
שיורה להם הלכה למעשה. ומרן השלחן ערוך )סימן נג סעיף כד( פסק, שיוותרו על 
שליח ציבור אף שהם עמי הארץ ואינם יודעים להתפלל, וישלמו לרב מורה 
הוראה, כי הרב יודיֵעם תורת השם ומשפטיה, שזה עדיף מתפילה. וכן כתב 
הגאון יעב"ץ: הדבר פשוט שודאי עדיף רב מורה הוראה, כי אי אפשר לקהל 
בלא רב, שלא כולם בקיאים בהלכות, וכל קהל מוכרחים להיות להם מורה 
הוראה ורועה צאן קדשים. וכתב הביאור הלכה: מכאן יש ללמוד גודל החיוב 
המוטל בכל מקום בישראל למנות אלוף לראשם רב מורה הוראה אשר 
יורה להם במצוות התורה ומשפטיה, ולא יהיו כעיוורים המגששים באפלה. 
ומזה ימלאו פחד ורתת אותם שאין להם רב ומורה צדק, ועוון גדול הוא, כי 
הלוא צריכים הם למורה צדק אשר יורה להם בהלכות שבת, יום טוב, פסח, 
טהרת הבית, וטבילה במקוה, וכל שאר דיני תורתנו הקדושה אשר יעשה 
אותם האדם וחי בהם; וסוף דבר שבלי הנהגת רב ומורה צדק ומנהיג בדרכי 
השם, בודאי שיבואו לידי חילול שבת ויום טוב ואכילת איסורים וחשש חמץ 
ועוד כמה איסורי כריתות חס ושלום. ע"כ. ובשו"ת מהריט"ץ כתב, וכל קהל 
ועדה מישראל שאין ממנים עליהם בשכר, חכם גדול בתורה אשר ינהיגם 
בדרך ישרה, קרוב בעיני לומר שהם עוברים באיסור לא תעשה מן התורה, 
שנאמר: "ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה". ומשמע מהרמב"ם 
וכן כתב הגאון מהר"ש הלוי, שלענין מינוי  זה, ופשוט. ע"כ.  שכופים על 
מרביץ תורה, אפילו אם רק מיעוט הקהל רוצים, יכולים לכוף את הרבים 
המונעים. והסכים עמו הגאון מהרח"ש ]רבי חיים שבתי, רבה של סלוניקי לפני כ-400 שנה[ 
וכתב, שהמונע את הקהל ממינוי מורה צדק ומרביץ תורה, הרי הוא בכלל 

מצוה,  מלעשות  הרבים  את  המעכב 
שפסק הרמב"ם שחייב נידוי, ואין לך 
מצוה גדולה מזו להרביץ תורה לרבים 
ולזכותם, להורות להם הדרך הישרה. 
לתקן  יש  כתב,  ואהלות  מור  ובשו"ת 
מס להביא חכם המורה דיני איסור 
באיסורי  מוכשלים  יהיו  לבל  והיתר, 
שיורה  מי  להם  שאין  משום  תורה 
להם הדרך הישרה, וחיוב מוטל על כל 
מקרב  מכשול  להסיר  מישראל  איש 
ממצות  יותר  עדיף  זה  ולדעתי  עמנו. 
וזה  גופו  הצלת  שזה  שבויים,  פדיון 
יותר  המחטיאו  וגדול  נשמתו,  הצלת 
פדיון  מצות  בעבור  ואם  ההורגו,  מן 
שכן  כל  מס,  לשלם  תיקנו  שבויים 
בעבור הסרת מכשול מבני ישראל על 
ידי רב מרביץ תורה. ע"כ. הרי שגדול 
יותר ממצות  הוראה  מינוי רב מורה 
פדיון שבויים שהיא מצוה גדולה עד 
מרן בדרכו לזיכוי הרביםמאוד. )שו"ת יביע אומר חלק ז חלק יורה דעה סימן יח(
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חוברות "בהלכה ובאגדה"
עילת העילות וסיבת הסיבות

י  ָרָכי... ּכִ בֹוֵתיֶכם, ְולֹא ַדְרֵכיֶכם ּדְ בֹוַתי ַמְחׁשְ י לֹא ַמְחׁשְ נאמר בנביא ישעיה )נה ח(: "ּכִ
ֹבֵתיֶכם." עילת כל העילות  ְחׁשְ ֹבַתי ִמּמַ ְרֵכיֶכם ּוַמְחׁשְ ְבהּו ְדָרַכי ִמּדַ ן ּגָ ַמִים ֵמָאֶרץ, ּכֵ ָגְבהּו ׁשָ
גלגל את  ויתעלה כסא הדרו,  ישתבח שמו  עולם  וסיבת כל הסיבות, היאך בורא 
הדברים, מה רבו מעשיך ה'. הנה באחד השיעורים בשבת בעיר כרמיאל, סיפרתי 
שמרן בימים עברו היה בוחן מידי פעם בפעם את תלמידיו בשיעוריו הקבועים בבית 
מבחנים,  לנו  גם  תעשה  ואמר  החברים  אחד  קפץ  אז  או  צדקה".  "שאול  הכנסת 
בישול,  מלאכות:  על  שבת,  בהלכות  מבחן  קבענו  וכך  רבה,  בשמחה  להם  אמרתי 
בורר, סוחט וטוחן מתוך ה"ילקוט יוסף", אך מחמת שלא לכולם היו ספרים שיוכלו 
להתכונן למבחן, צילמנו את ההלכות מ"קיצור שלחן ערוך - ילקוט יוסף", ונבחנו 
כ-60 איש, ברוך ה', וקיבלו תעודות הוקרה על בקיאותם בחומר ואף מילגות חשובות.

שפה קלה השווה לכל נפש
נוספים  ומחמת הביקוש מאנשים  על הלכות פסח,  לערוך מבחן  רצינו  זמן  לאחר 
שרצו להצטרף, ולא לכולם היו ספרי "ילקוט יוסף", וחלקם היו כאלו שעדיין לא זכו 
לשמור תורה ומצוות כהלכה. על כן, עלה הרעיון ללקט מספרי מרן זצוק"ל ומספרי 
מורנו הרב שליט"א בעל ה"ילקוט יוסף", את תמצית ההלכות הנוגעות למעשה, בשפה 
קלה ופשוטה השווה לכל נפש, באופן שיתאים גם לציבור הרחוק מתורה ומצוות, 
וגם לציבור הנשים וילדים בוגרים, כדי שידעו את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה 
אשר יעשון. וכך ערכנו מבחן על הלכות פסח על פי החוברת. וזכורני שאמר לי גבאי 
בית הכנסת שהיה בשנות השישים: "מה עשית לי, מכיתה ח' במרוקו לא החזקתי עט 

ביד", ועתה הוא ישב וכתב תשובות ל-40 שאלות.

פסח,  שבת,  בהלכות  וטף,  נשים  לאנשים,  פעמים  וכמה  כמה  מבחנים  ערכנו  וכך 
חנוכה, כשרות המטבח, סעודה, כיבוד אב ואם ועוד.

מפתחות של "חזון עובדיה" ו"ילקוט יוסף"
מאז נולד הרעיון של הוצאת חוברות הלכה למעשה לעמך ישראל, בשפה קלה ונעימה 
ובעצם אפשר להגדיר  יוסף",  ו"ילקוט  זצוק"ל  פי ספרי מרן  נפש, על  השווה לכל 

שהחוברות הן מפתחות של ספרי "חזון עובדיה" ו"ילקוט יוסף".

אט אט הוספנו בסייעתא דשמיא בתחילת החוברת את "שער האגדה" ]הנכתב על ידי 
אדם ירא שמים שיראתו קודמת לחכמתו החפץ בעילום שמו שליט"א[, אשר מסביר 
ומבאר ומרחיב את מאורעות החג, בפסח - על השיעבוד הקשה, עשר המכות, ניסי 
יציאת מצרים, קריעת ים סוף. בשבועות - כל מגילת רות בצורה סיפורית שובה לב, 
סיפור מתן תורה ועוד. בפורים - כל מגילת אסתר בצורה מעניינת, מוחשית ומרתקת, 
וכך בכל חג וחג. וכמו כן בחוברות השבת, טהרה וכשרות - הסבר המצוה וטעמיה, 

מלווה בציורים ואיורים נפלאים ועוד ועוד.

מרן שמח בהוצאת כל חוברת
פני  מול  אל  פנימה  הקודש  אל  לגשת  זכינו  חדשה,  חוברת  בצאת  רבות,  פעמים 
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המנורה הטהורה, מרן מלכא זצוק"ל, ולהראות לו את החוברת, ותמיד היה שמח 
שמחה גדולה ומברך על זה.

הפלא יועץ במעלת ספרי הקיצורים

כתב בספר "פלא יועץ" )ערך אסופה(: כמה טובה עשו לנו בעלי אסופות, רבותינו 
הקדושים, אשר בכל דור ודור זכו וזיכו את הרבים, זכות הרבים תלויה בהם, 
שאלמלא הם נשתכחה תורה מישראל, ובפרט כגון אנחנו דור יתום שביתומים, 
אשר טרדות הזמן רבו עלינו, ואין הפנאי מסכים איתנו כל כך ללמוד בשקידה 
כל כך כמו הראשונים, ודעתנו קצרה, ואם נבוא ללמוד ספרים הרבה, אין קץ, 
ומי הוא זה אשר תשיג ידו להיות כל הספרים נמצאים אצלו. אבל על ידי 
האסופות, נוכל לצאת מעט ידי חובתנו. ובכל דור צריכים את ספרי האסופות... 
וכן יעשו בכל דור ודור, כל תלמיד חכם אשר חננו ה' דעת וספרים הרבה, ישתדל 
להועיל לרבים בדברים הנצרכים מאוד, ויעשו אסופות כיד ה' הטובה עליהם, מי 
מקיצורי דינים והלכות, ומי מתוכחות מוסר וכדומה, כל אשר עושים, חסד גדול 
יחשב, ואין לך חסד גדול מזה שהוא חסד בנפש, ועושי אלה הם מזכים את הרבים, 

וזכות הרבים תלויה בהם. 

ואל יחושו ללעג השאננים שאומרים, מה הועילו אלו החכמים בתקנתם לכתוב 
לנו את הידוע ומפורסם בספרים, אין זה כי אם ללקט כסף וליטול את השם 
שהוציאו ספר. שארי להו מרייהו ]ימחל להם אדונם[ למדברים כן, כי לא צדקו, 
שבודאי הגמור יותר טובים לנו אלו הספרים של אסופות מכל חיבורי הפלפולים 
והחריפות, כי מה יתן ומה יוסיף לנו אלו החיבורים, רובם הם מתעפרים בעפר, 
אלו הספרים של האסופות, תועלתם מרובה  אבל  וכו'.  מבקש  ואין  דורש  אין 
כאמור. ולכן כל תלמיד חכם ירדוף אחריהם כאשר ירדוף הקורא בהרים, ויד כל 
ממשמשת בהם כל שעה, כי בזמן הזה הקיצור הוא מטבע חריף, אהוב ונחמד לכל, 
ואומרים דרך צחות: "ויאמר לקוצרים ה' עמכם". ומתוך כך יהיו דבריו נקראים 
ונזכרים ונאמרים בבתי כנסיות של תלמידי חכמים ובבתי מדרשות ויהיה מזכה את 
הרבים, ותתענג בדשן נפשו. זוהי דרך ישרה לפי דעתי למחברי חיבורים. עכ"ד.
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טלפון בראש השנה
תהילות לאל יתברך אשר עשה את שאינו זוכה כזוכה, וחוברות "בהלכה ובאגדה" 
נפוצים, ולומדים בהן גם אנשים הרחוקים מתורה ומצוות, ואט אט מתקרבים. וראה 
זה פלא, בעיצומו של יום טוב שני של ראש השנה תשע"ז, צלצל הטלפון בביתי, 
אני הייתי בבית הכנסת, וכמובן שהילדים לא ענו. למחרת, צום גדליה, התקשר שוב 
איש זה ]כפי שזוהה מספרו בשיחה מזוהה[, וביקש לקנות 5 חוברות "ראש השנה 
ויום הכיפורים בהלכה ובאגדה". הגע בעצמך, אדם כזה שאפילו אינו יודע שאסור 

להתקשר ביום טוב, גם הוא לומד בחוברות. ועמך כולם צדיקים.

עברה לבית ספר תורני
שוב מעשה שסיפר לי ידיד על בחורה אחת ממשפחה שאינם שומרי תורה ומצוות, 
שחונכה בבית ספר חילוני, ועתה בכיתה ט' באה להירשם לבית ספר תורני, וכולה 

לבושה בצניעות מכף רגל ועד ראש. אשתו שהיא המזכירה בבית הספר, 
רבות  שנים  למדת  בו  ממקום  לעבור  אותך  הביא  מה  אותה  שאלה 

ולהירשם למקום של תורה? אמרה לה החוברות "בהלכה ובאגדה" 
שאני הוגה בהן, הן הן התוו לי את הדרך לתורה.

אני מבקש סליחה מהשבת, ומכל הדתיים שדברתי נגדם
מאוד  רחוק  שהוא  עצמו  על  מעיד  מהרצליה,  יהודי  התקשר 
וחילקו  באזכרה,  שהשתתף  סיפר  הוא  ומצוות,  תורה  משמירת 

רציתי  לא  ובאגדה",  בהלכה  "השבת  חוברות  שם 
לא  אבל  אמר,  הוא  לקחת, 
באתי  לקחת.  שלא  נעים  היה 
קצת  לקרוא  והתחלתי  לבית 
משכה  שהיא  האמת  בחוברת, 
גיליתי  רק  עכשיו  מאוד.  אותי 
מהי השבת, השבת אינה מקשה 
אלא מנעימה. הוא סיים בלשון 
זו, "תמיד דברתי נגד השבת ונגד 
הדתיים, עתה אני מבקש סליחה 
שדברתי  הדתיים  ומכל  מהשבת, 
אצלו  שנדלק  ספק  אין  נגדם". 
התחיל  ובודאי  הטהור,  הניצוץ 

להתחזק ולו במשהו, ומצוה גוררת מצוה.

אם גויה התנהגה בצניעות כל כך, אני יהודיה לא כל שכן?!
חיילת קראה בחוברת "חג השבועות בהלכה ובאגדה", על צניעותה של רות - אמה של 
מלכות. היא עשתה קל וחומר בעצמה, אם זו גויה שהתגיירה התנהגה בצניעות כל 
כך, אני יהודיה לא כל שכן?! הלכה וביקשה חצאית מהצבא, הביאו לה חצאית יותר 
גרועה ממכנסיים, אך היא לא ויתרה עד שקיבלה אישור ותפרו לה במיוחד חצאית 
מטעם הצבא ארוכה כהלכה. בודאי שאף התחזקה בשמירת שבת ושאר מצוות. כי 

אי אפשר ללכת בצניעות ולהמשיך להתנהג כבעבר נגד ציווי התורה.
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"וזרקתי עליכם מים טהורים"
סיפרה אשה בת 48 שאינה שומרת טהרה ולא כלום, 
וחיה כל חייה בהפקר, בר מינן. לפני איזה זמן הגיעה 
לידה חוברת "הטהרה בהלכה ובאגדה", וככה אמרה: 
לא ידעתי מהי מצות הטהרה, כמה היא מועילה, כמה 
היא שומרת, האמת, לאחר שקראתי בה, אני נגעלת 
מעצמי, מצורת חיי שחייתי עד כה. ביקשה תיקון על 
מעשיה, וכבר אמרו חז"ל שבאותו דבר שאדם נכשל, 
על  קיבלה  היא  לו.  ויתכפר  אחרים  את  בו  יזכה 
עצמה לחלק כפי יכולתה 50 חוברות טהרה לנשים 

שעדיין לא יודעות מהי מצות הטהרה.

האמא הקריבה מעצמה בצהריים,
והקב"ה החזיר לה את בתה בערב

מאוד  מאוד  הרחוקה  בנות,  שלוש  עם  משפחה 
משמירת התורה והמצוות ]רק לסבר את האוזן, בשנה שעברה ]תשע"ז[, היתה 

זו הפעם הראשונה שהאבא צם ביום-כיפור[, ולפני כשנה וחצי בחסד השם התחיל 
ובנותיו עדיין היו מאחור. האב  האבא להתחזק, לקבוע עיתים לתורה, אך אשתו 
ביקש ממני לפתוח שיעור בביתו אחת לשבוע, כדי שמשפחתו תתחזק. בחסד השם, 
המשפחה אט אט התחזקה בשמירת השבת ועוד ועוד. וברוך השם, בזכות החוברת 
"להיות את" בהלכה ובאגדה, שתי בנותיו הפסיקו ללכת עם מכנסיים והחלו ללבוש 

בגדים צנועים הרבה יותר. אך האמא עדיין היה קשה לה.

בחודש תמוז היו ההורים בביקור משפחתי בעיר ראשון לציון, ושוב מצא האב לנכון 
לדבר עם אשתו לשנות את לבושה, ואז בפתע נדלק הניצוץ, הסכימה האמא לזרוק 
את כל בגדיה הלא צנועים. מיד התקשר האב לבתו הגדולה בשם 'בר' שהיתה בבית, 

היא לקחה את בגדי אמה ומילאה שלושה אשפתונים, וזרקה לפח הגדול שבחוץ.

באותו יום, בשעה 9 בערב, לקחה הבת בר את הרכב 
לנסוע לחברתה שבעיר באר שבע, והנה באמצע כביש 
בין-עירוני, הבדואים הרשעים עקרו עמוד חשמל על 
מנת לגנוב ממנו את חוט הנחושת שהוא יקר מאוד, 
וזרקו את העמוד לרוחב הכביש. הבחורה לא הבחינה 
בעמוד ונכנסה בו בחוזקה, הרכב עף לחולות שבצידי 
הכביש, התגלגל שלוש פעמים, ונעצר במרחק של 20 
מטר... ובחסדי השם הבחורה יצאה ללא כל פגע כלל 

ועיקר.

זהו כוחה של צניעות, האמא הקריבה מעצמה בצהרי 
בריאה  בערב  בתה  את  לה  החזיר  והקב"ה  היום, 

ושלימה.

עיצוב כריכה
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מכתב ממרן מלכא במעלת ספר קיצור הלכות

עריכת ספר הלכות לבני ספרד

ב"ה, ירושלים. כ"ה אדר תשל"ד
לכבוד הרב... שליט"א

מפקח ארצי על הוראת תושבע"פ במוסדות על-יסודיים דתיים.

שלום וישע רב,

הנני מאשר קבלת מכתבו מיום י"ז אדר תשל"ד.

אמנם גם אני מרגיש בצורך של ספר הלכות על פי 
דעת מרן וגדולי האחרונים לפי מנהגי הספרדים ועדות 
לצערי  כזה, אולם  לערוך ספר  רצוני  ועז  המזרח, 
הרב, המון טרדותי לא יתנוני להפיק רצוני, ומה 

שהלב חושק הפנאי עושק.

אני מקוה שימים יבואו ואוכל להתפנות לצורך 
דבר  על  יעזרנו  יתברך  והשם  זה.  גדול  דבר 
כבוד שמו, ללמוד וללמד לשמור ולעשות. חזק 

ואמץ!

בברכת חג כשר ושמח
עובדיה יוסף

ראשון לציון הרב הראשי לישראל

חידון בבני ברק על חוברת "סדר היום בהלכה ובאגדה"
מורנו הרב שליט"א תמיד מעודד ומברך על החוברות. ולא מכבר סיפר לי, כי בבין 
הזמנים של חודש אב, קיימו חידון לתלמידים באחד מבתי המדרש בעיר בני ברק על 
חוברת "סדר היום בהלכה ובאגדה" ]שכולה בעצם סיכום של ששת חלקי "ילקוט יוסף" על 

הלכות ציצית, תפילין, תפילה, והשכמת הבוקר[, עם פרסים ומלגות למצטיינים.

חידון באור יהודה על חוברת "כיבוד אב ואם בהלכה ובאגדה"
ונוכח  נפטרה, החל להתבונן במעשיו,  יהודה שכאשר אמו  יקר מאור  יהודי  סיפר 
לשוב  ורצה  מעשיו  על  ניחם  מקרים,  וכמה  בכמה  כיאות  עימה  נהג  לראות שלא 
בתשובה, על כן למד הלכות כיבוד אב ואם מתוך החוברת "כיבוד אב ואם בהלכה 
ובאגדה", כדי לכפר על מעשיו. והנה הוא רואה בהלכה האחרונה בחוברת, תיקון למי 
שפגם בכבוד אביו ואמו: "ראשית, יתוודה על עוונו, ויתחרט על כך, ומכאן ולהבא 
ויקבל על  ישמור על כל הלכות כיבוד אב ואם שצריכים לעשות לאחר פטירתם. 
עצמו לשנן הלכות כיבוד אב ואם, ויזכה גם את האחרים בלימוד הלכות אלו, ושב 

ורפא לו".
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ם  את ְוָלָאׁשָ ְנָחה ְוַלַחּטָ ]כן דרשו חז"ל )מנחות קי ע"א( על הפסוק )ויקרא ז לז(: "ֹזאת ַהּתֹוָרה ָלֹעָלה ַלּמִ
ָלִמים", ללמדך שכל העוסק בתורה, אינו צריך לא עולה ולא מנחה ולא  ּלּוִאים ּוְלֶזַבח ַהּשְׁ ְוַלּמִ
חטאת ולא אשם, שהתורה היא במקום העולה והמנחה, שהיא מכפרת על עוונותינו. וכן דרשו: 
ם", כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, וכל  את", "ְוֹזאת ּתֹוַרת ָהָאׁשָ "ֹזאת ּתֹוַרת ַהַחּטָ
העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם. ע"כ. נמצינו למדים שלימוד התורה ובפרט מאותו 

נושא שהאדם טעה בו, הרי זה מכפר עליו[.

או אז קנה 200 חוברות "כיבוד אב ואם בהלכה ובאגדה" לחלק לתושבי עירו, ובראש
חודש ניסן, ערך רב בית הכנסת שלהם חידון לציבור על ההלכות, והשתתפו בו כ-100 
נבחנים, אנשים, נשים וילדים, וקיבלו פרסים נכבדים ויקרי ערך. וזכה שִהרבה את 
המודעות במצוה יקרה זו בקרב הציבור. אשרי חלקו ומה נעים גורלו. ובחסדי השם 

עלינו, ישנם עוד מעשיות רבות כאלו, ואין כאן מקום להאריך.

     מכתב תודה מאת ארגון מסיל"ה הספריה התורנית לעיורים
טובה, לכבוד הרב דוד שלום נקי שלום וברכה, להוקיר  מנת  על  שלך  הדוא"ל  כתובת  את  לקבל  מאד  שמחתי 

זכורני כשיצא לאור הקונטרס הראשון בכתב ברייל לפני שנים רבות, חשתי לנהל את מסיל"ה הספריה התורנית לעורים.שמי אברהם לביא, אני אדם עיוור הקורא בכתב ברייל, ובחסדי ה' זכיתי ולהודות לך על מפעלך האדיר, בכתיבת הקונטרסים של "בהלכה ובאגדה".
יציאת מצרים בליל  לקיים מצות סיפור  רב. שמחתי  לאחר מכן לאט לאט אבל בהתלהבות רבה, הוצאנו את יתר החוברות, הסדר עם המשפחה באופן המהודר ביותר. ממש כמוצא שלל 
)שבכתב ברייל נהפכות לספרים עבים(. חשוב לי לציין שספרים אלו נדרשים 
ועד  מחרדים  מבוגרים,  אנשים  ועד  מילדים  קוראים,  של  גדול  מגון  ידי  אברהם לביאשתזכה להמשיך בזיכוי הרבים, להגדיל תורה ולהאדירה.         ברצוני להודות לך בשמי ובשם כל קוראי מסיל"ה, וכמובן לברך אותך כאלה שעדיין לא שומרי מצוות, גברים ונשים.על 

שלום רב, שמי שירה ממעלה אדומים ואני מעבירה שיעורים בנושא הטהרה 
לנשים חילוניות, מתחזקות. אני רוצה להודות על החוברות המופלאות והמאירות 

עיניים שפשוט עושות פלאים ומזכות את הרבים.
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הגאון רבי יהושע ממן זצ"ל מעיין בחוברת "חג הסוכות בהלכה ובאגדה"

מרן מעיין בחוברת "חג הפסח בהלכה ובאגדה"
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התועלת לכל שכבות הציבור, אברכים, בעלי בתים, נשים וטף
צא וראה מה כתב מורנו הראש"ל שליט"א בהסכמתו לחוברות "בהלכה ובאגדה": 

"בחיבוריו היקרים, הוא מסכם בתמצית ובבירור את הדברים באופן נכון, ובשפה ברורה 
השווה לכל נפש, בבחינת דיברה תורה כלשון בני אדם, זריז ונשכר, לאסוקי שמעתתא 
והדבר הוא לתועלת מרובה לכל  ולדורות...  לשעה  ולהורות  להבין  דהלכתא,  אליבא 

שכבות הציבור, הן לאברכים, והן לבעלי הבתים...

משנה שמחה יש בליבי בשומעי כי אף אנשים ונשים הרחוקים מקיום התורה ומצוותיה, 
קובעים סדר לימוד בחוברות אלו הנכתבות בשפה קלה ונעימה, ואט אט מתקרבים לצור 

מחצבתם, וזכות הרבים גדולה היא עד מאוד". ע"כ.

הרב  מורנו  של  והערכתו  ומחיבתו 
שליט"א לחוברות "בהלכה ובאגדה", 
מהחוברות  בפעם  פעם  מידי  לוקח 
במטרה לחלקן לרבים, ואף מחוברת 
מהדורה  עובדיה"  הרב  "מרן  זו 
ראשונה, לקח הרב. ולפני איזה זמן 
והחביב  היקר  ידידנו  מנהגו  ביקש 
הי"ו שיביא  ר' מיכאל מימון  מאוד 
לו כמות מחוברות "הנישואין בהלכה 
"האבלות  מחוברות  ואף  ובאגדה", 
בבתי  לחלקן  כדי  ובאגדה"  בהלכה 
יעשון,  אשר  המעשה  לדעת  אבלים 

כאשר הרב שליט"א הולך לנחמם.

נערים ממדרשית "אור ישראלי" בלימוד החוברת "השבת בהלכה ובאגדה"
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הגאון רבי יהושע ממן מעיין בחוברת "מרן הרב עובדיה"
ביראת שמים  וגדוש  זצ"ל מלא  יהושע ממן  רבנו  היה הגאון  איש אלוקים קדוש 
טהורה, וסיפר לי אחד ממשמשיו בקודש שיחי' שרגיל היה הרב בקומו משנתו לשבת 
על הספה 5 דקות בדיוק 'על השניה' לא פחות ולא יותר, כדי שלא לקום ולפעול מיד 
בקומו משנתו )עיין בגמרא גיטין ע ע"א(, אך מחשש לבזבוז הזמן, היה קורא בחוברת זו "מרן 
הרב עובדיה" מהדורה ראשונה, הן בקומו בבוקר, והן בקומו משעת המנוחה בצהריים. 

ופעמים רבות כשהיה רואה את תמונתו של מרן היה מנשקה מרוב חיבתו אליו.

הגאון הרב זמיר כהן יו"ר הידברות 
מעיין בחוברת הנישואין

הגאון הרב משה פנירי
מעיין בחוברת הנישואין 

מורנו הראשון לציון 
מעיין בחוברת הנישואין 

בהלכה ובאגדה
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"שמחת משה רבנו" - "ועתה כתבו לכם"
תהילות לאל יתברך, באחד הכנסים שהתקיימו לפני כמה שנים, מטעם ארגון "שמחת 
משה רבנו", בניהולו של ידידנו רב הפעלים ר' משה סגרון הי"ו, בשילוב ארגון "ועתה 
כתבו לכם", ערכו חידון על הלכות שבת לארבעת אלפים ילדים מכל הארץ מכיתות 
ד' עד ז', וכינסו את כולם בבנייני האומה בירושלים, בהשתתפות מרן מלכא, וחילקו 

שי לכל ילד את החוברת "חג הפסח בהלכה ובאגדה".

"הדבר הקשה יביאון אל משה"
בורא  שזיכני  שתים  ולא  אחת  לא 
פנימה,  הקודש  אל  לעלות  עולם 
ממך  ירחק  "כי  שנאמר,  מה  לקיים 
הדרך, ובאת ועלית אל המקום אשר 
יבחר ה'", בבחינת "את הדבר הקשה 
יביאון אל משה", וכמה וכמה פעמים 
זכיתי לשבת עם מורנו הרב הראשון 
ספיקות  ולברר  שליט"א  לציון 
בהלכה, לדעת מה יעשה ישראל, אם 
בביתו בליל שבת עד השעות הקטנות 
זוכה  אני  כאשר  ואם  הלילה,  של 
מידי פעם להתלוות אליו בנסיעותיו, 
הרב  שכתב  במה  ]ועיין  בזה.  וכיוצא 

בהסכמה לחוברת "האבלות בהלכה ובאגדה": "וזאת למודעי, כי הרב המחבר הי"ו הגיע אלי 
בליל שבת, וישבנו כמה שעות לבירור כמה וכמה הלכות בעניני אבלות, ובפרט במה שהעלינו 
לדינא בסייעתא דשמיא בילקוט יוסף עוד משנת תשמ"ט, וכן בחידושים הנפלאים שחידש לנו 
מרן אאמו"ר בספריו האחרונים, איישר חיליה לאורייתא[, והכל בענות חן, באהבה וחיבה, 
כאשר היתה מימים ימימה. ומאהבתו לחוברות "בהלכה ובאגדה", מחלה הרב את 
פנינו בכל חוברת בהסכמה נאה ויאה, ואף נענה הרב לבקשתנו לעטר את חוברת 
הלכות  על  יוסף"  "ילקוט  בספרו  שכתב  בתשובה  ובאגדה"  בהלכה  הארץ  "מצוות 

"שביעית" מהדורת תשע"ד, בענין "היתר מכירת הקרקעות לגוי". עי"ש.

הגאון רבי חיים פלאג'י במעלת ספרי הקיצורים

כתב הגאון רבנו חיים פלאג'י זצ"ל בהקדמה לספרו "מועד לכל חי", את אשר 
אמר לו סבו הגאון הגדול הראשון לציון רבי יוסף רפאל חזן זצ"ל בעל שו"ת 

"חקרי לב" במעלת ספרי הקיצורים, וזו לשונו:

וכה אמר אלי האיש: בראותי את גודל חכמת תורתו של הרב הגדול והמפורסם 
החיד"א ז"ל אשר בספריו הקדושים כי רבים המה, בהלכות ובדרושים נחמדים, 
איני מתקנא בו כי אם על ספריו הקטנים כמו "מורה באצבע" וכדומה, שהוא 
מוסר ודינים שיד כל אדם שווה בו, אחד חכם ואחד תם קוראים בו, ובעלי בתים 
ישאוהו בחיקם, והיתה עמו וקרא בו בלכתו בדרך, בים וביבשה, שאין בו טורח 
כלום. והיה משבח בתהילותיו החיבורים הללו יותר ויותר מכל שאר החיבורים 
הנוראים, יען כי נמצאים בתוכם מוסר מלכים ודינים המדריכים לאדם ליראת 
ה' ולעובדו בלבב שלם, ועל הכל גודל שכר המזכה את הרבים. זה תוכן כל 
דברי יוסף אשר דיבר אלי האיש אדוני הארץ הגאון מרן זקני ז"ל זיע"א. ע"כ.

בחדוותא דאורייתא
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ז" ּפָ ִאים ּבַ "ַהְמֻסּלָ
ֶכם", כי מידי פעם בפעם שהיה מזכיר  ְמעּו ּוְתִחי ַנְפׁשְ ועתה "ַהּטּו ָאְזְנֶכם ּוְלכּו ֵאַלי, ׁשִ
מרן בשיעוריו את בחורי הישיבות והאברכים היקרים העוסקים בתורה, היה מוסיף 
ִאים  ֵני ִצּיֹון ַהְיָקִרים ַהְמֻסּלָ עליהם שבח "המסולאים בפז", על שם הפסוק )איכה ד ב(: "ּבְ
ז". וזאת מהערכתו וחיבתו ללומדי התורה שלא ידעה גבולות. )עיין באור הדברים בגמרא  ּפָ ּבַ

מסכת גיטין נח ע"א( 

ואתה תחזה, כי משתי מילים אלו של מרן, עד היכן התגלגל הדבר.

ערב שבת אחד בהיותי בנסיעה לאחת הערים בצפון, כדי לקיים שם "שבת שכולה 
תורה", כפי שחונכנו ממרן ובנו מורנו שיחיה, ללכת ולזכות את הרבים בכל אתר 
ואתר. התקשרתי לאחת מנקודות המכירה של החוברות "בהלכה ובאגדה" המזכים 
את הרבים לשם שמים, והנה הוא מספר לי איך זכה להתחזק בתשובה. בתור חייל 
"מסורתי" בצבא, הגיעה לידיו חוברת "חג הפסח בהלכה ובאגדה", אט אט התחיל 
את ההיכרות עם החוברות, ואף הפיץ אותם בצבא לחיילים, ובלומדו בחוברות, ראה 
שמידי פעם כאשר מוזכרים בחורי הישיבות, מוסף להם שבח "המסולאים בפז", מאוד 

עניין אותו דבר זה, מה פתאום, ולמה דוקא הבחורים האלו מסולאים בפז?!

או אז כשסיים את הצבא החליט שהוא עובר ללמוד בישיבה קדושה, כדי להרגיש 
מהי טעמה של תורה, ולזכות להיות אף הוא מהמסולאים בפז. וכך היה, ובחסדי 
השם כיום הוא אברך יקר ועוסק בתורה יומם ולילה, ומזכה בחורים צעירים רבים 
שעדין לא זכו להסתופף בחצרות השם. וזכה באמת להיות מאותם הנאמר עליהם: 

ז". ּפָ ִאים ּבַ ֵני ִצּיֹון ַהְיָקִרים ַהְמֻסּלָ "ּבְ

ראו והתבוננו, מה כוחם של שתי מילות פרגון של מרן שחוללו בחייל זה, ועד היכן 
הגיעו הדברים.

סיפור החיזוק שלי
בתור חייל מסורתי שהחל להפיץ את הספרים מאירי העיניים – "בהלכה ואגדה", 
סללו הם בליבי את ההבנה מה ערכה של תורה, הלשון בה מתוארים לומדיה - 'בני 
התורה המסולאים בפז' מושג שייקר אצלי עמוק בהבנה מה ערכו וחשיבותו של העוסק 
תורה! כך שלמעשה, ההחלטה להכנס לישיבה במקום להתחיל לימודים אקדמאיים 

אחרי הצבא היו פשוטים עבורי.

זכיתי להכנס לישיבת אור החיים בירושלים, כיום אברך, זוכה לעסוק גם בקירוב 
נוער וכמובן בליווי הספרים, מבצעי לימוד וחידונים שמושכים את ליבם של הבחורים. 

זכינו שהרב הי"ו, הוריד לכלל העם את פסקי ההלכה של מרן זצ"ל וממשיך דרכו 
הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, בטוב טעם ודעת, בסגנון שתואם אחת לאחת לדורנו. 

מי יתן ונמשיך לקחת חלק במפעל האדיר.
מוקיר ומעריך,  ערן שמחי. 
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לשעבר[  ]חיילת  תשובה  בעלת  מאשה  במייל  מכתב  קבלנו  לאחרונה  יתברך,  לאל  תהילות 
ששלחה את סיפורה כהכרת הטוב על שזכתה להתחזק בקיום התורה והמצוות, עקב קריאתה 

בחוברות "בהלכה ובאגדה", וזו לשונה:

התעוררות התשובה החלה בי בשמיעת שיחות מוסר ודברי תורה ב"הידברות". לא 
ידעתי ממה להתחיל, הכל נראה לי חשוך ואפל, איסורים אינסופיים והרבה סעיפים על 
תתי סעיפים. הייתי אז חיילת בצבא, ובתחילת תהליך החזרה בתשובה שלי, הכרתי 

בצבא את בן זוגי שהוא בעלי היום.

קיבלתי בהשגחה פרטית ובחסדי ה' את החוברת המקוצרת של "השבת בהלכה ובאגדה" 
ונהנתי לקרוא אותה מאוד. התחלתי בשמירת שבת כהלכתה בזכות חלק ההלכה, 
סעודה,  להלכות  עברתי  מהשבת  האגדה.  חלק  בזכות  השבת  שמירת  את  והבנתי 
הלכות כשרות, חגים וגם טהרה. בזכות חלקי האגדה ראיתי את היופי של הדת שלנו, 

והתחברתי באופן שלם ומלא לתהליך החזרה בתשובה שעברתי.

אחרי שלמדתי ושיננתי את ההלכות מחוברות "בהלכה ובאגדה", הרגשתי מוכנה לעבור 
עם  להתמודד  בכלים  ומלאה  מוכנה  הייתי  מלאה.  לצניעות  ועברתי  החיצוני  לשינוי 
שאלות והתנגדויות לתהליך. בסיום השירות בצבא, בן זוגי נכנס לישיבה ואני למדרשה 

לבנות למשך שנתיים עד החתונה.

בזכות החוברות "בהלכה ובאגדה" זכיתי להתקרב לדת ולה' יתברך, ללכת בצניעות, 
ולאחר החתונה לכסות את הראש. להתחתן בקדושה, להקים בית בישראל על אדני 
ובציוריות  רבה  בקלות  ההלכות  בהבנת  המשפחה  טהרת  לשמור  והיראה.  התורה 
יפייפיה. ובעיקר לבנות יסוד ובסיס יציב וחזק לחינוך ילדים. ועד היום, מתחדשים בכל 
הוצאה חדשה שיוצאת, לומדים ביחד, וממשיכים להתחזק בזכות החוברות "בהלכה 
ובאגדה" המחזקות, והמלאות בזיכוי הרבים עצום, עקב המידע הרב והפשוט הקיים 

בהם.

ממליצה בנוסף לחוברות ההלכה המשכילות והמרתקות, לקרוא את החוברת "להיות 
את" של הרבנית היקרה תחי'. חוברת שכל אישה חייבת לקרוא! מחזקת, מעצימה, 

ולימדה אותי להתמודד בסיטואציות שונות בבינה ובהשכל.

תודה על הזכות, 
          בברכה אפיק ש.
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להיות את המקוצר
מחולק ל-40 יום 

חיברה הרבנית
ג. נקי תליט"א

בספר "בדרך המלך נלך" )עמוד 23( מביא את דעתו של מרן זיע"א
בענין אורך השמלה:

לאחר פטירת הרבנית מרגלית ז"ל, היו בנות משפחתו של מרן זוכות מידי 
שבוע לשעה של עונג רוחני אמיתי. הן היו מתקבצות ובאות לביתו של מרן, 
והיו שומעות מפיו השקפה נכונה לחיים ודרכי התמודדות בהמשך דרכן. 
באחד הימים היפים הללו, ראו לפתע הבנות כי מרן רוצה לומר להן דבר 
מה חשוב, הוא קרא להן וסימן בידו שיתקרבו אליו... מיד התאספו כולן 
סביבו וחיכו למוצא פיו... פתח הסבא הגדול את פיו בחכמה ואמר: "דעו 
לכן דרך הצניעות האמיתית היא ללכת דווקא בשמלות ארוכות, אשר מכסות 
את כל אורך הרגל. ואני שמעתי שישנן כאלו המוציאים לעז על כך, ורוצים 
להן תלכו אתן  ולכן אני מבקש אל תשמעו  שיקצרו קצת את אורך השמלה, 
דוקא בשמלות המסתירות לגמרי את הרגל, ואף אם ילעגו או יעירו לכן, אל 

תשנו ואל תשמעו להן, משום שזוהי צניעות אמיתית."

ואמר לנו מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א שהוא זוכר שהיה 
אביו אומר מידי פעם את דעתו בענין, וביקש שבנות משפחתו תלכנה כך, 

משום שזוהי דרך הצניעות. ע"כ.

 לימוד
יומי מחולק ל

 יום 40 -
מתוך החוברת 

 

 
לומדים ב

 יום 40 רצף
ובעזרת ה'... רואים ישועות...

 

לא רגילות...!
 

 
 

 
 

 

 

 
 לומדים... זוכים...

רואים ישועות ומתבשרים בבשורות טובות...
 

 
המיוחדת של בשנים האחרונות התפרסמה יותר ויותר הסגולה 

40 
ימי לימוד רצופים של הלכות 

צניעות. 
נשים רבות שלמדו ב

יום, ראו  40במשך  רצף
בזכות הלימוד ישועות גדולות ובלתי רגילות.

 

 נשים 40 שמארגנים לכך רב כח ובפרט ישנו

 .יום 40 שתלמדנה

בתחילת החוברת תוכלי ל 

קרוא על כך כמה 

ים סיפור

מיוחדים במינם, שקרו לנשים מתוכנו

. 

 
40 

ימי לימוד יש בכוחם לעשות קני

ין בנפש, משהו 

שהופך לחלק ממך. 

ולפעול ישועות. כפי שאמרו חז"ל בכך כדי לעורר את מידת הרחמים על האדם וכשמדובר בנושא כה חשוב, יש 
 "אם :)ד יד רבה במדבר(

 מבשרך הוא ברוך הקדוש ,בדבריהם הרבה יגעת

 !טובות" בשורות

 
אנו תפילה שנזכה לעשות נחת רוח ליוצרנו, 

ונתבשר כולנו 

בבשורות טובות, ישועות ונחמות
! 

 

ראשית כל רציתי להודות על הכל, קראתי את החוברת "להיות את" 

הקטנה מתחילתה ועד סופה לפחות פעמיים, חידשתם לי המון, כרגע 

בצורה פשוטה  אני באמצע החוברת הגדולה, החומר מהמם, כתוב 

אמיתית וכנה הנכנס לי ללב, וגם כן חידשתם לי המון גם בזו.

ה חרדית המנסה ומשתדלת ללכת בצניעות בעזרת השם, קצת 
אני איש

קשה לבעלי, אני מקווה בעזרת השם שיהיה לו יותר קל, אני מתפללת 

על זה. תודה על הכל, יום טוב ושבת שלום.    תהילה ש.

לאחר תקופה, כותבת שוב:  

ארוכות  חצאיות  לקנות  זכיתי  ה׳  שברוך  אתכם  לשמח  רק  רציתי 

ל פי גדרי ההלכה - לכל הדיעות - המגיעות עד הקרסול. 
העונות ע

חדשות,  רבעי  שלושת  חצאיות  על  לוותר  נאלצתי  גדול  היה  הויתור 

שאפילו לא לבשתי אותן, שכל אחת שוויה 120 שקלים, אך יותר קל 

לי ללבוש ארוך כטעם אישי מאשר שלושת רבעי...  שיעמוד לזכותכם, 

תודה על כל החיזוקים וגמר חתימה טובה.     תהילה ש.
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חשבת פעם איזה הידור עדיף יותר?!
רבים אוהבים להדר בחימום המאכלים בשבת, היתר מכירה בשמיטה, 

כשרויות מסוימות ועוד, רק כדאי להזכירם מה שרגיל היה לומר 
הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל:

"הידור אחד בצניעות שווה יותר ממאה הידורים בכל התורה כולה".
וכפי שאומר המהר"ל )גבורות השם ס(: "עיקר שבח האישה ומעלתה העליונה 

היא הצניעות".

תגובתה של בחורה כבת 23 מסורתית, סטודנטית, מתלבשת בלבוש חילוני.

 קראתי את רוב הספר "להיות את", כלומר היו חלקים קטנים שדילגתי עליהם. בגדול אני 
מאוד אהבתי, יש שם חלקים מסוימים שממש התחברתי אליהם וחלקים שפחות.

 1. החלק בשם "כבוד האדם" מאוד מאוד מאוד אהבתי! היה שם חלקים כמו ,הבגד - 
מבטא שליטת חיי הרוח על הגוף" שהיה מדהים בעיניי ומאוד נכון וקל להתחבר לזה, גם 

מישהי שפחות חזקה.

 2. כל המאמרים על היופי הנשי ממש נגעו בי, אהבתי והתחברתי ואפילו יכולה לומר בכנות 
שמאוד השפיעו עליי ועל דעתי. 

3. חייבת לציין שיש נושאים שקצת פחות נוגעים אליי, אז קשה לי לשפוט כמו תערובת בשמחות 
ובאירועים- אבל בסה"כ גם שם נהניתי לקרוא ואהבתי את השילוב של הכתיבה "היומיומית" 

עם הכתובים.

בסה"כ רוב הדברים והאמירות על כך שנשים שנתקלות בבעיה לשמור על צניעותן, מאוד 
התחברתי לזה משום שבאמת היום בשנות ה-2000 באמת קשה למצוא בגדים צנועים, בנוסף 
גם אהבתי את הדברים שנאמרו על כך שזה מובן שאף אחת לא רוצה להרגיש "בחוץ" 

מבחינה חברתית. אותי בכל אופן זה חיזק.

  יישר כח על הספר 'להיות את', אני נהנית ממנו מאד. אני נעזרת בספר להכנת עבודה B.A ואני צריכה לרשום 

את פרטיך בהערות שוליים ובביבליוגרפיה, האם את מאשרת לי זאת.

תודה רבה ותזכי למצוות על זיכוי הרבים הענק!!!!!   יסכה דהרי

רציתי להודות על החוברות "בהלכה ובאגדה". החוברות הללו נהדרות, כתובות בטוב טעם, 

בבהירות ובלשון יפה. הרעיון של שילוב אגדה והלכה מוצלח ביותר. החלק של האגדה מביא 

לכך שההלכות יתקבלו על "לב פתוח".  אני מבית דתי מאוד ונהנית מהחוברות הללו, לפני כל 

חג או תקופה רלוונטית אני קוראת את החוברת המתאימה ומרעננת את ההלכות ואת המסר 

בחלק של האגדה. ישר כוח ותבורכו מפי עליון! רונית לוי
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לכבוד הרב שליט"א

ולמדנו דברים רבים  עינינו  אורו  אנו בעלי תשובה, מאז שהתחלנו לקרוא בחוברות שלכם 

במיוחד בחגים ברמת המעשה.

בצורה שאין לתאר במילים. הספר שלכם 
אנו קוראים נלהבים של הספרים, מחכימים ונהנים 

ד ובשפה ברורה. אנחנו 
כל מה שצריך לדעת במקום אח

מש, כי הוא מאגד את 
הוא חידוש מ

ת רווח אלא בהתנדבות 
סת מתוך הספר, ומלמדים ממנו ללא מטר

מעבירים שיעורים בבית הכנ

לזיכוי הרבים.

ו והאהובות עלינו מאוד!
חוברות שהאירו את עינינ

אינספור תודות על ה

משפט, אנו מאוד אוהבים את הספרים, הם כל כך מוסיפים 
אנו נלהבים מאוד מכל משפט ו

לנו ידע וקרבת השם.            

משפחת ד. פתח תקווה.

ואכן קראתי ורציתי להגיד שמזמן לא נתקלתי בחוברת שממחישה בצורה כזו ברורה וחדה חברה המליצה לי לקרוא בט' באב את החוברת ארבע תעניות שלום וברכה,
)חוץ מכל הערכים הנוספים שהחוברת הזו מנחילה[ מודה מאד מאד!!!!!!!ממש נתן לי מבט חדש על כל הימים הללו וגרם לי לצפות למשיח באמת!!את החורבן.

תזכו למצוות ונזכה בעזרת ה' להיגאל במהרה בימינו אמן!!
          בברכה, רותי כהן

תודה רבה מקרב לב על זיכוי הרבים האדיר של החוברות הללו. הן מהוות לי ולרבים 
לשימוש חשוב. קשה לי לראות את חיי בלעדי החוברות הללו. אני רואה חשיבות גדולה 
מאד שכל פעם כבוד הרב מוציא חוברות עם מהדורה חדשה בהם יש פירוט רב יותר 
של הלכות בנושאים מסויימים עם כל הסעיפים המסתעפים. מבחינתי כמה שההלכה יותר 

מפורטת בכל מיני מקרים ומצבים, כך אני יודע טוב יותר כיצד לנהוג על פי ההלכה.

החוברות האלו )כפי שהרב בטח יודע( הם כמו אותיות אלף בית עבור הרבה יהודים, 
בפרט מי שחוזר בתשובה או מי שאין לו ידע תורני מסודר. לכן אני מאד מבקש  מכבוד 
הרב להמשיך לכתוב למען עם ישראל את החוברות הללו. אני כבר מאזור שנת תשס"ח 
מכיר את החוברות האלו והן מהוות חלק חשוב ביותר בחיי ההלכה אצלי ואצל משפחתי 

וחבריי. 
 תודה רבה,
נתן
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וד צוות בהלכה ובאגדה, מאד התפעלתי מהסדרה. היא מאד נפלאה,
לכב

זה באמת זיכוי הרבים שאין כמוהו. למרות שלא זכיתי ללמוד את כל

הסדרה. אך חלק מחברותי יש להן את כל הסדרה. השתדלתי לקנות

אבל לא היתה לי אפשרות, כי אני מג׳רבה שבתוניסיה. 

החוברות הפופולריות הללו נולדו מהיכרות 
 - בהלכה  בקיאה  שאינה  אוכלוסייה  עם 
והפכו ללהיט. הרב דוד שלום נקי, ממחברי 
החוברות, מספר על המוכר שסגר את חנותו 
בגלל חוברת, על המפעל שעוצר מידי יום 
את  להעביר  הניסיון  ועל  משותף,  ללימוד 

מסר 'דרכיה דרכי נעם' בכל חוברת.

גם  אלא  בקצב,  נמכרות  רק  לא  החוברות 
גוררות תגובות חיוביות רבות. "יהודי אחד 
בן 50 אמר שהחוברת על פורים חידשה לו 
המון - עד אז הוא ידע רק מה שלימדוהו בגן 
על מסכות, תחפושות, קפצונים ופיקות". 
חוברת  שם  אי  קיבל  מאילת  אחר  "יהודי 
על שבת, קרא אותה מתחילתה ועד סופה, 
והתקשר להגיד לי: 'לא ידעתי שזה שבת. 
חשבתי שרק הכל אסור', בכלל, אומר הרב 
בצורה  מרן,  אנחנו מביאים את פסקי  נקי, 
רואים שאכן  ואנשים  ובלי איומים,  נעימה 

דרכיה דרכי נעם".

לשמוע  זוכים  החוברות  מוציאי  לפעמים, 
שהגיעו  מאוד  משמעותיים  שינויים  על 
מסור  מחלק  לנו  "יש  עמלם.  בעקבות 
בחינם  חוברות  הרבה  שמחלק  אביב,  בתל 
הוא  בערך  שנה  לפני  חילוניים.  באזורים 
שם  והשאיר  חילונית  ביגוד  לחנות  נכנס 
ובאגדה"  בהלכה  "הטהרה  חוברות  מאות 
החילוני  המוכר  חודש  אחרי  לחלוקה. 
של  המלא  הסט  את  וביקש  התקשר 
חן  מצאה  מאד  שהחוברת  אמר  החוברות, 
נסגרה!  החנות  שנה  חצי  לאחר  בעיניו. 

רוצה  שאינו  והחליט  בתשובה  חזר  הודיע לי שהוא מתכוון להגיע לשם בקרוב עכשיו יש חנות חדשה ומוכר אחר, והמפיץ יותר להכשיל את הרבים בלבוש לא צנוע... המוכר 
שוב, עם ערימה חדשה של חוברות"...

המדברת  את',  'להיות  החדשה,  והלכות החוברת  ביהדות  האישה  תפקידי  לסיפורים על  היא  גם  הביאה  לה,  עד מרגשים. "היתה אישה מחולון שהתקשרה הנוגעות  הראש  את  כיסתה  לא  שהיא  היא ואמרה  החוברת.  את  לה  נתן  ומישהו  כל פתחה, וזה נפתח בדיוק במקום המדבר על היום,  את  קראה  היא  הראש!  כיסוי  הקטע במלואו, והשתכנעה. 'המטפחת כבר חשיבות 
על הראש שלי', היא הודיעה".

זוגות  שאף  שואפים  וחבריו  נקי  אמר ומשפחות ילמדו מהן באופן קבוע. "אנחנו הרב  שמרן  בשיעורים  אומרים  מציעים שאהבה אמיתית בין איש ואישה זה כשיש תמיד  ולכן  ביניהם,  רוחני  משהו  מידי גם  הלכות   2 מהחוברות  ללמוד  שלהם יום. ברוך השם, יש לא מעט זוגות שעושים לזוגות  שהלימוד  משפחות  גם  יש  זה.  את 
בשולחן שבת הוא מהחוברות".

יום. ולא רק משפחות. "יש מפעל ענק במעלה  מידי  למנחה  מנין  שמקיים  התפילה אדומים,  סיום  שאחרי  שנים  שלוש  הלכות כבר  ומקריא  נעמד  העובדים  עיתים אחד  קובעים  העובדים  כך  מהחוברות. 
לתורה גם באמצעו של יום עבודה".

מתוך כתבה ב"הידברות" מעיין כפיר
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חלק מהתגובות שהתקבלו באירגון "הידברות" בעקבות הכתבה הנ"ל

חוברות מדהימות! אני מורה וזה עוזר לי מאד. שרה.

יש לי כמעט את כל הסדרה: חגים, שבת, צניעות, צומות, טהרה. חיזקו אותי המון 
ומשמשות אותי ללימוד הלכות לפני כל חג אני קוראת את המדרשים היפים ומעצימה 
את  פותחת  אני  שאלה  אצלי  מתעוררת  ואם  חג,  כל  לפני  והמודעות  הרגש  את 

החוברת ומוצאת מענה. תודה רבה!  ש. מעתלית

כל חוברת וחוברת מעניינת יותר מהשניה.  רחלי.
ולאנשים  כנסת  בבתי  אותם  ומחלק  אותו חג  של  חוברות  קונה  אני  כל חג  לפני 
הקרובים לע"נ מור אבי, התגובות שאני מקבל על החוברות והחיזוקים נותנים רצון 

יותר גדול להמשיך ולחלק. יישר כח.  שי שלום.

אין על החוברות האלו! אני זוכה ללמוד מהחוברות בכל שבת. לפני שהשתמשתי 
בהן, היו לי ספרים אחרים שכל פעם החלפתי ביניהם... אבל ברגע שהתחלתי 
ללמוד ב"בהלכה ובאגדה", פשוט לא עזבתי את החוברת הזו. לא היה צורך. 
החוברות מקיפות ונוגעות בהלכות היומיומיות, שבספרים אחרים התקשיתי למצוא. 
תמיד לפני חגים, כשאני רוצה להיכנס לאווירת החג, החוברות האלו עושות את 
העבודה מצויין... תודה רבה לכל העוסקים בעניין, תמשיכו לזכות את הרבים! 
ואם אפשר להוציא גם ספר בעניין התפילה - זה יועיל לכלל הציבור. אשריכם 

מצדיקי הרבים ככוכבים!   ענבר 
חוברות נהדרות!  סתיו 

אכן חוברות מצויינות. כתובות בצורה מאוד יפה ותמציתית. שילוב יפה של הלכה ואגדה. מאוד 
מועילות למי שלא זוכה להרבה שעות לימוד עצמי להיות מוכן לאותם מועדים ונושאים.  יהודית

תודה תודה תודה, ברוך השם זכיתי לקרוא בספרים האלה בתחילת 
תהליך התשובה שלי, ואין ספק שהם עזרו בצורה ניכרת. מרוב שהם 
15- בסביבות  חודשים  כמה  מדי  רוכשת  אני  השם,  ברוך  מוצלחים 
ונותנת במתנה לבני משפחה וחברים שגם הם יזכו. )זה  20 סטים, 
גם נחשב מעשרות( והתגובות לא מאחרות להגיע. תודה רבה ליוצר 

הספר! אשריך ומה טוב חלקך!   חלי 
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אין לי מספיק מילים להודות על הידע שרכשתי מהחוברות האלו! אני מתרגשת בכל 
פעם שאני רואה חוברת חדשה... פשוט מאגר מידע מחכים שמחבר לשורשים. פסח 
אחד התגלגלה החוברת לידי, ואותו פסח היה פשוט עילוי עבורי אחרי שהבנתי את 

הסיפור המדהים וההלכות...   המון תודה! ישר כח!

חוברות נפלאות. תודה לרב שהוציאם...  שירי

החוברת  את  הנוכחית  בתקופה  קורא  אני  מופלאות.  חוברות 
"השבת בהלכה ובאגדה" וקשה לי להפסיק לקרוא אותה.  שי

שלום לכם. קוראים לי טל, ורציתי לומר תודה רבה על החוברות שלכם. ברוך השם 
חילקתי לזיכוי הרבים מאות חוברות שלכם, והתגובות ממש מדהימות. תודה רבה!

ללמוד הלכות ברכות  נושאי היהדות , וכשחשקה נפשי  ראיתי שהוצאתם ספרים כמעט על כל 
התברר לי שאין כזה, לכן אני אשמח אם תוכלו להוציא חוברת מקיפה כהרגלכם על כל נושא 
ברכות, ברכות הנהנין, ברכות הריח, ברכות השבח, ברכת המזון והלכות סעודה וכל מה שסביבה 

וכו׳. תודה רבה לכם על המפעל האדיר לזכות את ישראל. אשריכם ואשרי יולדתכם. 

לק"י שלום וברכה, קיבלתי את הספר "להיות את" ואני מאוד נהנית לקרוא, 
ללמוד ולהתחזק ב"ה. ישר כוח.   ש.עמר

חוברות מדהימות, חייבת להן את כל ההתחזקות שלי!!

אלו החוברות שנתנו לי את כל המידע בתחילת הדרך, כל חג והלכותיו, כל חג 
והסיפור שמאחוריו, עד היום כיף לקרוא בהן. אשרי המו"ל!!!    לירון

ברוך ה' קניתי את כל הסט לבית ולחלוקה בעבודה. ראיתי גם שיצא דיסק חדש 
של הלכות שבת.   אדיר 

אהבת ה' והתחברות מחדש. אני חרדית מבית ולמדתי בבית יעקב. למרות ובשל כך הרגשתי 
צורך להבין למה מקיימים הכל ולראות את המצוות מהצד הנכון והאמיתי שלהן. עכשו אני 
מקיימת ושומרת מתוך אהבת ה' וגאה מאד להיות חלק מעם נבחר זה. החוברות שקראתי 
בינתיים )הטהרה ולהיות את( ענו לשאלותי היטב ואני מתכוונת לקרוא עוד חוברות. אשרי 

הכותבים ומזכי הרבים. אשרינו ומה טוב חלקינו.     עליזה 
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פורמט כיס
תהילות לאל יתברך, לאחרונה הציע לנו מורנו הראשון לציון שליט"א להוציא את 
החוברת "השבת בהלכה ובאגדה" בפורמט כיס, כדי שבכך יקל להכניסם בכיס, בתיק 
ובכיס התפילין, ולמען ירוץ הקורא בהן אף בלכתו בדרך ובעיתות הפנאי. כמו כן, 
הציע לנו הגאון הרב זמיר כהן שליט"א יו"ר הידברות, לחלק את ההלכות ללימוד 
יומי, ובכך ישנה מעלה נוספת שבדקות אחדות בכל יום, אדם רוכש לעצמו ידיעה 

מקיפה בהלכות שבת.

וכבר כתב הגאון רבי יהונתן אייבשיץ בספרו יערת דבש )חלק ב דרוש ג(: אי אפשר כלל 
במציאות שינצל האדם מחילול שבת, אם לא ילמד את כל הלכות שבת על בוריים היטב. 
ומי שלא למד הלכות שבת פעמיים ושלוש, לא יוכל להימלט שלא יקרה לו חילול שבת. 
ומן הראוי ללמוד הלכות שבת תמיד עד שיהיו הדברים שגורים בפיו. ושכרו מרובה, ומגן 

בפני הפורענות.

זכינו לקיים בעצמנו "ותשועה ברוב יועץ", "ושומע לעצה חכם", וחיברנו את שתי 
ורבים  מאוד,  גדול  הרבים  זיכוי  מזה  נוצר  דשמיא  ובסייעתא  לאחת,  ההמלצות 
הרחוקים משמירת השבת, כאשר קיבלו חוברות אלו החלו ללמוד בהן אט אט מידי 

יום, "ומי יתן והיה לבבם זה להם, ליראה אותי כל הימים".

ָאֶרץ, לֹא  י ָרָעב ּבָ ַלְחּתִ ִאים ְנֻאם ה', ְוִהׁשְ ה ָיִמים ּבָ וכבר נאמר בנביא עמוס )ח יא(: "ִהּנֵ
ְבֵרי ה'". בדורנו מתקיימת נבואה  ֹמַע ֵאת ּדִ י ִאם ִלׁשְ ִים, ּכִ ֶחם ְולֹא ָצָמא ַלּמַ ָרָעב ַלּלֶ
זו, ורבים מעם ישראל שבים אל צור מחצבתם לקיים מצוות השם, וכאשר ההלכות 
נכתבות בשפה קלה ונעימה, ובפרט כשמחולקות ללימוד יומי, הרי זוכים אף הם 

להתקרב ולהיכנס תחת כנפי השכינה בקלות ושמחה יותר.

בארגון "הידברות" ערב שבת שובה תשע"ט
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אהבתו העצומה של מרן לזיכוי הרבים

מרן שמח מאוד שנכדי תלמידיו מזכים את הרבים
כידוע, כי מעלת "זיכוי הרבים" היתה לו למרן בראש ובראשונה, וכמו שנראה להלן. 
ופעם שנכנסתי למרן, סיפרתי לו כי בכל שבת בבוקר הציבור מתאסף לאחר התפילה 
בהנץ החמה, ולומדים כשעתיים שלוש בתורתו של מרן, ומרן שמח מאוד כמוצא 
שלל רב. סיפר לי ידידי המשב"ק רבי יצחק גדניאן שליט"א, שאחר שיצאתי מאת 
פני הקודש, דיבר מרן עם בנו הרה"ג רבי משה שליט"א, ואמר לו ששמח הוא מאוד 
מאוד שנכדי תלמידיו ממשפחת נקי הי"ו ממשיכים בשיעורים ובזיכוי הרבים שמרן 

התחיל בהם, כי כידוע, מעלת זיכוי הרבים, היתה אצל מרן למעלה בקודש.

דברי מרן מלכא בשבח מעלת מזכה הרבים
כמובא בהקדמה לספרו שו"ת יביע אומר חלק י'

הילקוט  והביא מדברי  ראשית, הרחיב הרב בשבח מעלת העוסקים בתורה, 
יָנה", אלו בעלי גמרא, שבשעה  ים ּבִ שמעוני על הפסוק )משלי ט י(: "ְוַדַעת ְקֹדׁשִ
שיושבים ולומדים ומבינים כל דבר ודבר, הם דומים למלאכי השרת שנקראו 
לו  אומר  תורה,  בדברי  המחדש  אליהו,  דבי  בתנא  אמרו  זה  ועל  קדושים. 
הקב"ה: בני, בנית לי בית המדרש, והשכר הגדול שיש לי באוצרי שלך הוא, 
ובשבילך ובזכותך אני מציל את עמי ישראל מכל צרה, כמו שנאמר )שופטים 
ָרֵאל", מלמד  ִיׂשְ ִעים ֶאֶלף ּבְ ַאְרּבָ ָעִרים, ָמֵגן ִאם ֵיָרֶאה ָוֹרַמח, ּבְ ה ח(: "ָאז ָלֶחם ׁשְ
שאם יצאו למלחמה ארבעים אלף מישראל, ותלמידי חכמים עסקו בתורה, 

מרן עם המשב"ק רבי יצחק גדניאן הי"ו 
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דומה להם כאילו אחזו מגן וצינה וחרב פיפיות להצלחתם. ע"כ. וכן אמרו )מסכת 
ָלִים", מי גרם שיהיו רגלינו עומדות  ָעַרִיְך ְירּוׁשָ ׁשְ מכות י ע"א(: "ֹעְמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו ּבִ
איתן במלחמה, שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה. ולאחר כל זאת המשיך 

מרן זצוק"ל בלשונו הטהורה, וכתב:

אולם, למעלה בקודש הוא "זיכוי הרבים", שאין לך מעלה גדולה כמו מי שמזכה 
יֵקי  ּוַמְצּדִ ָהָרִקיַע,  ֹזַהר  ּכְ ַיְזִהרּו  ִלים  ּכִ ׂשְ "ְוַהּמַ ג(:  יב  )דניאל  שנאמר  כמו  הרבים,  את 
כניצוצות  לנו  נראים  לכת  כוכבי  ששבעת  כשם  ָוֶעד",  ְלעֹוָלם  ּכֹוָכִבים  ּכַ ים  ָהַרּבִ
קטנים, והאמת שהם פי כמה וכמה מיליונים מכל כדור הארץ, כך המזכים את 
הרבים ערכם גדול אצל השם יתברך, שמושכים את אחינו התועים מדרך השם 
בעבותות אהבה לתוך קדושת התורה, שהרי כל ישראל ערבים זה לזה. צא ולמד 
מה שכתב רבנו בחיי בספרו חובות הלבבות )שער אהבת ה' פרק י(: ודע, שאפילו 
החסיד הגדול ביותר, וגדול בתורה, עד שיגיע לתכלית השלמות בתיקון נפשו 
אצל השם יתברך, ואפילו אם יגיע למדרגת מלאכי השרת במידותיהם הטובות, 
ובמנהגיהם הנחמדים, ובהשתדלותם העצומה בעבודת הבורא, ובאהבתם הזכה 
בהשם יתברך, עדין לא יגיע לזכויות מי שמורה ומדריך את בני האדם אל 
ומיישר אורחותיהם, להטותם לעבודת  והישרה בעבודת השם,  הדרך הטובה 
השם, ולקרבם לצור מחצבתם, ולהחזירם בתשובה שלימה, שזכויותיו של זה 
והזמנים,  הימים  כל  שבמשך  אלו  של  זכויותיהם  בעבור  שבעתיים,  נכפלות 
ובזכויות זרעם וזרע זרעם. ]משל לשני סוחרים שהגיעו למדינה אחת למכור 
סחורתם ולהרוויח, האחד היתה לו סחורה אחת שקנאה בעשרה זהובים ומכרה 
קנה  השני  ואילו  זהובים.  תשעים  שהרוויח  נמצא  זהובים,  במאה  עשר  פי 
מאה סחורות, כל אחת בעשרה זהובים, ומכרן כל אחת רק בעשרים זהובים, 
נמצא שהרוויח אלף זהובים כפול ומכופל מהראשון, עקב סחורותיו הרבות, 
אף שמכרן בזול. כן הדבר, אחי, מי שאינו מתקן אלא נפשו בלבד, תהיה זכותו 
מועטת, אבל מי שמתקן נפשו ונפשות רבות, תכפל זכותו כפי זכויות כל אותם 

שתקנם.[ 

ועליו אמרו חז"ל )אבות פ"ה מי"ח(: "כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו, משה 
זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו. וכן אמרו )מסכת בבא מציעא פה ע"א(: "כל 
המלמד את בן עם הארץ תורה, אפילו אם הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, מבטלה 
ִפי ִתְהֶיה", וזוכה ויושב  ּכְ ָיָקר ִמזֹּוֵלל,  יט(: "ְוִאם ּתֹוִציא  בשבילו, שנאמר )ירמיה טו 
גדולה  כמה  האדם  בני  ידעו  אילו  בישיבה של מעלה". ובזוהר הקדוש אמרו, 
מעלת המזכה את הרבים, ומחזירם בתשובה, היו רצים אחר זה כאדם הרץ 
אל חייו. והנה בדורנו זה בנקל יכולים להשיב אנשים תמימים אל דרכי ה', מה 
טוב ומה נעים גורלם, ומלאה הארץ דעה את ה'. ויש עוד להאריך בכל זה. עד כאן 

תוכן דבריו חוצבי להבות אש.

אהרן הכהן מזכה את הרבים
ִפיהּו, ְוַעְוָלה לֹא  והנה על אהרן הכהן, דרשו חז"ל )מלאכי ב ו(: "ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ּבְ
יב ֵמָעֹון". תנא דבי אליהו  ים ֵהׁשִ י, ְוַרּבִ לֹום ּוְבִמיׁשֹור ָהַלְך ִאּתִ ׁשָ ָפָתיו, ּבְ ִנְמָצא ִבׂשְ
)רבה פרשה יד(: מה היה עושה אהרן הכהן? קושר חבל של ברזל במותניו, ומחזר על 
יודע לקרוא קריאת שמע, לימדו קריאת שמע.  כל פתחי ישראל, וכל מי שאינו 
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נכנס בגופה של תורה, היה  ומי שאינו  יודע להתפלל, לימדו תפילה.  ומי שאינו 
מלמדו. ולא אהרן בלבד, אלא כל המלמד תורה ברבים לשם שמים, ואינו נושא 
פנים לעשיר ולעני, מתוך כך הקב"ה מרחם עליו, ונותן בו רוח חכמה ובינה ודעה 
והשכל, ונותן חלקו עם שלושה צדיקים אברהם יצחק ויעקב, ועליו הכתוב אומר 
ע". ואמר רבי יודן, כל המלמד תורה ברבים,  ּבָ )ישעיה נג יא(: "ֵמֲעַמל ַנְפׁשֹו ִיְרֶאה ִיׂשְ
זוכה ששורה עליו רוח הקודש, וכן עשה שלמה, לימד תורה ברבים ושרתה עליו 

רוח הקודש, וחיבר ג' ספרים: משלי, קהלת ושיר השירים. )שיר השירים רבה א ט(

מזכה הרבים זוכה לבנים כשמואל הנביא
תנא דבי אליהו )רבה פרשה ט(: מפני מה זכה אלקנה שיצא ממנו בן - שמואל 
הנביא ששקול כמשה ואהרן? מפני שהכריע את ישראל לכף זכות, וחינך אותם 
במצוות, וזכו רבים על ידו. הקב"ה בוחן לבות וכליות אמר לו: "אלקנה, אתה 
הכרעת את ישראל לכף זכות, וחינכתם במצוות, וזכו רבים על ידיך, אני אוציא 
ממך בן שיכריע את ישראל לכף זכות, ויחנך אותם במצוות, ויזכו רבים על 

ידיו".

מה אמר רבנו יוסף חיים למרן בפגישה?
להלן מעשה נפלא שכתב מרן בהקדמה לספרו "טהרת הבית" )חלק ב עמוד יד(: 
אזכרה ימים מקדם, עם לבבי אשיחה, ועלה במחשבה לפני לַמֵעט בהופעותיי 
ברבים כדי להתמסר יותר בעריכת כל חיבורי אשר עמי בכתובים, כי מתי 
אעשה גם אנכי לביתי, ואם אין אני לי מי לי, ורעיוני על משכבי עלו. והנה 
בחלומי בלילה ההוא, ראיתי את הגאון רבי יוסף חיים זצ"ל מבבל, בעל ה"בן 
לחדר  נכנס  החמה,  כזוהר  מאירות  ופניו  בביתי  לבקר  בא  אשר  חי",  איש 
הספריה, והתיישב ליד השולחן, ראה לפניו אחד מחיבורי, כמדומני שו"ת יביע 
אומר, והתחיל לעיין בו אחת הנה ואחת הנה, וכשסיים, אמר, טוב מאוד. ושאל 
אותי, האם אני ממשיך להופיע ולדרוש ברבים דברי תורה ומוסר, כאשר היתה 
באמנה אתי? עניתי ואמרתי, כי עדיין אני ממשיך גם בימים אלה להופיע 
ברבים בשיעורי תורה ובדרשות כאשר חנני ה', ובדרך כלל אני מופיע ביחד עם 
עמיתי הרב הגדול רבי יהודה צדקה )שהוא קרובו ושאר בשרו של רבנו יוסף 
חיים(, אך התאוננתי לפניו שדבר זה מפריע לי בהמשך הכנת עריכת חיבורי 
להוציאם לאור, "שמוני נוטרה את הכרמים, כרמי שלי לא נטרתי". ענה דודי 
ואמר לי בסבר פנים יפות, טוב אשר תאחוז בזה וגם מזה אל תנח ידיך, כי 
יש נחת רוח מאוד לפני ה' יתברך בזיכוי הרבים כששומעים דברי תורה ומוסר 
וחוזרים בתשובה. וכל אחד שחוזר בתשובה הוא עולם מלא. ואיקץ והנה חלום.

והנה אמת נכון הדבר, כי כיוצא בזה אמר לו המלאך המגיד למרן הבית יוסף 
)עיין ספר מגיד מישרים פרשת שמות דף מז ע"ב(, ואל תצטער על שאתה מטפל בענייני 

הציבור ועל ידי כך אתה מתבטל מעסק התורה, כי אחוז בזה וגם מזה אל 
תנח ידיך, כי שניהם כאחד טובים, ועל ידי הכל זוכה לחלוקא דרבנן ]לבוש 
כבוד לחכמים[ וכו', כי עסק התורה לחוד, וצרכי ציבור לחוד, וכן תפילה לחוד, 
ומכולם יחד יעשו אותם לבושי כבוד, שיתלבש בהם האדם כשיצא מהעולם 

הזה, לכך עסוק בכולם. ע"כ.
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רבנו האר"י ז"ל
וראה עוד לרבנו החיד"א )ספר מחזיק ברכה אורח חיים סימן רצ סק"ג( שכתב: והן 
כל יקר ראתה עיני ספר חזיונות כתובים באצבע, מטהרת יד קדשו של 
מורנו הרב רבי חיים ויטאל זצ"ל, בכתב ידו ממש, ושם נאמר שרבינו 
האר"י זצ"ל היה מזהירו תמיד, ובחלום ידבר בו לאחר שנפטר, שירבה 
דרושיו להוכיח לעם ולהחזירם בתשובה, ובזה תלויה הגאולה וכו'. ואין 
קץ לשכרו וכמו שהפליגו בזוהר הקדוש בשבח המגיע למזכה את התועים 

מדרך האמת. וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים. ע"כ.

מזכה הרבים רב הפעלים
של  ממקורביו  כשאחד  אחרת  ופעם 
מרן אמר לו שהוא משתתף בשיעוריי 
בשבת בבוקר ששם לומדים את תורתו 
של מרן, או אז שלח לי מרן במתנה 
עובדיה"  "חזון  אז,  שיצא  ספרו  את 
בזו  ידו,  בכתב  הקדשה  עם  ד',  שבת 

הלשון:

רב  הרבים  מזכה  וחביבי  ידידי  כבוד 
כלי  אוצר  ולתעודה  לתורה  הפעלים 
חמדה כש"ת הרה"ג רבי דוד שלום נקי 

שליט"א באהבה רבה עובדיה יוסף.

חמש דקות סיפורים ממרן
בבואי פעם בערב ראש השנה ה'תשס"ט 

להתברך מפי מרן לקראת השנה החדשה, ולהראות לו את החוברת "הטהרה בהלכה 
ובאגדה" שיצאה לאור, היה רגיל המשב"ק ר' צבי חקק הי"ו לקרוא את שם האיש 
הנכנס בקול רם כדי שמרן ישמע, ועל כן בהגיע תורי, קרא בקול רם: "נקי תכנס". 
והנה רק כאשר שמע מרן "נקי", כמי שהודלק בו איזה ניצוץ מעורר, ושאלני בנו של 

מי אתה, אמרתי לו, בנו של רבי ציון נכד של רבי הלל.

או אז אמר לי מרן: "בא ואספר לך, כשהייתי צעיר הייתי מוסר שיעור בכל ערב 
בבית הכנסת "שאול צדקה", והיו באים מאה איש". ופנה אלי מרן בשאלה, "אתה 

יודע איך אני יודע שהיו באים מאה איש?" הבעתי פנים בתמיהה, מאין אדע?

ענה לי מרן: "היה יהודי יקר ירא שמים בשם אבא נקי עליו השלום, הוא היה בא 
שעתיים לפני השיעור, לוקח פיילא גדולה, ממלא אותה מים ומרתיח על הפרימוס, 
כדי להכין תה לאנשים שיבואו מאוחר יותר לשיעור. והיו מאה כוסות, שלא יהיה 
אחד שלא יקבל כוס תה, מכאן ידעתי שבאים בכל יום מאה איש". וכך האריך לי 

מרן בסיפורים דרך חיבה כחמש דקות.
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"משפחת נקי הם הבנים הרוחניים שלי"
וראה זה פלא, בכל דיבור זה שהיה לי עם מרן, הדביק מרן את עיניו בעיני ממש, 
במרחק אולי של 15 ס"מ, והביט בהם חזק, וראיתי כמה מרעיף מרן אהבה וחיבה 
בשל אהבתו לזיכוי הרבים, שהיה שמח בזה עד מאוד. ובתוך כדי הדברים, אמר לי 
מרן: "תדע לך משפחת נקי הם אוהבי תורה, הם הבנים הרוחניים שלי". והיינו כדברי 
)הלכות תלמוד תורה פ"א ה"ב(: "כשם שחייב אדם ללמד את בנו ובן בנו תורה,  הרמב"ם 
כך מצוה על כל חכם מישראל ללמד את כל התלמידים, אף על פי שאינם בניו, 
שנאמר: "ושננתם לבניך", ודרשו חז"ל בִסְפֵרי "בניך - אלו תלמידיך", שכן הרב קרוי 

אב לתלמידיו". ע"כ. 

'וזוכר חסדי אבות לבני בניהם'
ולעניות דעתי לבד מאהבתו של מרן לזיכוי הרבים, טמון כאן גם רגש של הכרת 
ַאֲחַרי  ְך  ֶלְכּתֵ לּולָֹתִיְך,  ּכְ ַאֲהַבת  ְנעּוַרִיְך,  ֶחֶסד  ָלְך  י  "ָזַכְרּתִ בבחינת:  לתלמידיו,  הטוב 
ֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה", כי לפני כשישים וחמש שנה כשהגיע מרן כאברך צעיר  ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ירושלים היתה כמדבר שממה מבחינת שיעורי תורה  עיר הקודש  ממצרים, אפילו 
לציבור הרחב, ומשפחת נקי היו מאותם מתי מעט הראשונים שבאו לשיעוריו של 
מרן, וחיזקו את ידיו כמיטב יכולתם, כי 'אין מלך בלא עם' )ילקוט ראובני פרשת וזאת הברכה(, 
וסיפר לי מר דודי שיחי' שהיה הוא אוסף את העשירי לקדיש בגמר שיעורו של מרן 
בתחילת דרכו בימים ההם שטרם הכירוהו וטרם יצא שמעו בכל הארץ, ואף זכו 
לסייע למרן כספית מחמת שהיה עני מרוד, וכן בצרכיו הטכניים כקניית מצרכים, 
בניית סוכה וכדומה. וזאת זכר להם מרן כל ימי חייו. רק החידוש הוא, שלא זכר 
מרן והכיר טובה רק לתלמידיו, אלא למד ממידת קונו וזכר חסדי אבות גם לבני 

בניהם. בינו נא זאת.

מולא אבא נקי ע"ה מחלק תה לבאי השיעור
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להלן מלל חוצב להבות אש באחד משיעוריו של מרן, שכאב לבו 
עד מאוד על אותם הלומדים לעצמם ואינם מזכים לאחרים 

)מתוך הספר הנפלא "מעדני המלך" חלק א עמוד קיג(:

הרב שיודע תורה, חייב ללמד את בני ישראל תורה. זו חובתו, הוא לא עושה טובה 
למישהו, אם אינו מלמד תורה לעם ישראל, הוא עתיד ליתן את הדין לפני הקב"ה, 
כך כותב הרמב"ם )הלכות תלמוד תורה פ"א ה"ב(: "ושננתם לבניך", מפי השמועה אמרו 

"בניך" אלו תלמידיך, מכאן שכל חכם וחכם בישראל חייב ללמד תורה.

בעוונות הרבים, יש ראשי ישיבות של אשכנזים שפוקדים על האברכים שלהם 
שלא ְיַלמדו, הם צריכים להתגדל, אחר כך יהיה 'גידל המלך אחשוורוש את המן' 
חס ושלום, נקרא שמו 'כי דבר ה' בזה', זה שלומד תורה ואינו מלמדה לאחרים, 

חייבים ללמד את העם.

אני יודע כמה ערים בישראל, יש שם כוללים, ואין אחד מהאברכים שהולך לַלמד 
תורה, וכל העם כולם בחושך, אין שם כלום. שמעתי על כמה עיירות פיתוח... אני 
שואל יש שם שיעורי תורה? אין שום שיעור תורה, אולי יש בנקיקי הסלעים שאינני 
יודע. ויש שם כולל לתפארת, שאלתי למה לא הולכים האברכים ללמד תורה? ראש 
הישיבה גזר עליהם שאסור ללכת, הם צריכים בעצמם להיות כמו הגאון ר' יצחק 

אלחנן, הם לא יצאו ר' יצחק אלחנן, הם יצאו חמורים!

כך אמרו חז"ל, אותם שלא מלמדים תורה לאחרים הקב"ה מטפש אותם, עושה 
אותם טיפשים מטופשים, לא יצא מהם שום דבר, אלה שלא חסים על הבריות, 

לא חסים על בני ישראל. 

'ושננתם לבניך', צריך לראות את התלמידים כמו בניו, אלה בנים רוחניים שלו, 
הוא חייב לטפח אותם, חייב ללמד אותם. אם לא, העם נשארים בורים, לא יודעים 
הלכה, אם אין אף אחד שמלמד אותם מהיכן ידעו, אין בור ירא חטא ולא עם 

הארץ חסיד.

זה דבר שהוא מבעיר כאש חמתי על אנשים שכאלה, כי טחו עיניהם מראות, לא 
ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו, לא רואים את הצער של הציבור, לא רואים את 

העמל של הציבור. 

יחזקאל התנבא נבואה שחורה מאוד על אנשים שכאלה, מהשכל העקום שיש להם, 
למדו באיזה ישיבה, ישיבת... בישיבה של גהינם, והוציאו צו כזה שאברכים לא 

ילמדו תורה, זו רשעות שאין דוגמתה, זה לב שחור, שונא את עם ישראל!

מי שיש לו אהבת ישראל, צריך לרדת אל העם, צריך לאהוב את העם. איך לרדת 
אל העם, איך לאהוב אותם, במה לאהוב? יגיד לו אתה חביבי, אתה עיני, זה 
לאהוב אותם? תפתח לו את עיניו מסכן, שידע תורה שילמד חכמה, אתה פותח 
את עיניו שלא יכשל חס ושלום באיסורי סקילה, אם לא יודע מה זה שבת, איך 
שומרים את השבת, נכשלים מסכנים, האנשים האלה לא יודעים, ואם היו יודעים 

לא היו נכשלים. 

זהו שאמר "והעמידו תלמידים הרבה" )אבות א א(, חייב לכתת את רגליו, כמו 
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ודור  דור  בכל  חכמים  תלמידי  אלה  לרגליך',  תוכו  'והם  במדרש  חז"ל  שאמרו 
שהולכים ומכתתים רגליהם מעיר לעיר וממקום למקום, כמו ר' חייא עליו השלום 
שלא היה דוגמתו איש שכיתת את רגליו מעיר לעיר ומכפר לכפר, כדי ללמד תורה 

את נערי ישראל את הצעירים שלהם )בבא מציעא פה ע"ב(.

לא היו אז בתי ספר מעוגנים במקום אחד, הוא בעצמו היה טורח והולך, לוקח 
חמשה תלמידים, מלמד את האחד בראשית, את השני שמות, שלישי ויקרא, רביעי 
במדבר, חמישי דברים, עד שיודעים את כל החומש. אומר להם, בנים יקרים כל 
אחד ילמד לחבירו את החומש שהוא עדיין לא יודע, אתה יודע רק בראשית תלמד 
אותם בראשית, זה שיודע שמות ילמד אותם שמות, זה שיודע ויקרא ילמד אותם 
ויקרא, וכך במשך ששה חודשים איני בא, אחרי ששה חודשים אבוא עוד הפעם 
כדי ללמד אתכם משניות, אבחון אתכם לראות שאתם יודעים חמשה חומשי תורה.

וכך היה, לאחר ששה חודשים חוזר אליהם, יודעים הכל, כל אחד לימד את חבירו 
מה שחסר לו, לא לימוד של פירוש המקרא, אלא לימוד של עומק המקרא עם 
הברייתות, המשניות כל מה שנאמר על כל פסוק ופסוק, חכמה יתירה, הוא היה 
תנא, והוא הולך לומד עם ילדים חומש. וכך אחרי ששה חודשים רואה שיודעים 
את כל התורה, מתחיל ללמד אותם משניות, סדר מועד, סדר זרעים, סדר קדשים, 
נזיקין, כל אחד מלמד אותו סדר אחד ואומר לו שילמד את חבירו, וכך חוזר אחרי 

שנה מלמד אותם עוד.

גמר מהכפר הזה, הולך לכפר אחר, לא היה יושב בביתו. עד שרבינו הקדוש היה 
מקנא בו, אמר: "כמה גדולים מעשיו של ר' חייא". אמר לו שמעון בנו של רבנו 

הקדוש, אבא, אפילו ממך יותר גדולים? אמר כן, יותר גדולים ממני.

וכך זכה למה שזכה אחרי עולם הבא, כמו שאמרו בבבא מציעא, מלאכי השרת 
נושאים את הכיסאות של כל הצדיקים ממתיבתא למתיבתא, והכסא של ר' חייא 
לא צריך ליגע בו, כמו מעלית אוטומטית, איפה שהוא רוצה נוסע לבד, זכה מה 
שלא זכו שאר תנאים. וכל כך למה? לפי שהטריח את עצמו ללמד תורה את עם 

ישראל. 

רבי שמעון בן לקיש צם כמה תעניות בעודו בחיים חיותו, כדי לראות את המתיבתא 
דרקיעא, איפה מלמד רבי מאיר בעל הנס, הראו לו. רבי שמעון בר יוחאי, הראו 
לו, מה שביקש הראו לו. ביקש לראות את ר' חייא, לא הראו לו. שאל, וכי לא 
למדתי תורה כמו ר' חייא? ענו לו, תורה כמוהו למדת, תורה כמוהו לא הרבצת 
בישראל, לא לימדת תורה בישראל כמוהו, אין לך זכות לראות אותו. חכם גדול 
כזה ר' שמעון בן לקיש, צדיק יסוד עולם, אין לו זכות לראות את ר' חייא! את 
ר' שמעון יכול לראות, את רבי מאיר יכול לראות, את רבי חייא לא יכול לראות, 

שכל כך העמיס את עצמו ללמד תורה לעם ישראל.

כמה זה חשוב אצל הקב"ה אדם שמלמד תורה לעם ישראל, ישראל הם בניו של 
הקב"ה, ואדם כואב לו כשרואה את בנו בור ועם הארץ, מה לא יעשה כדי שינחה 
אותו בדרך נכונה בחכמה בתבונה, כך הקב"ה כשרואה שזה מוסר נפשו בשביל 

הבנים שלו, נותן לו כבוד, נותן לו תורה, נותן לו הכל.

ומתעלם מאחיו,  כך  עושה  ומי שלא  אשרי אדם שמוסר עצמו בשביל הציבור. 
מתעלם מעם ישראל, עונשו גדול אצל הקב"ה, אפילו שהוא חכם, אין משוא פנים 

ולא מקח שוחד. 
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אדם שבאמת הולך ומוסר עצמו בשביל ישראל, אשריו ואשרי חלקו, כמו שאמרו 
בגמרא בעירובין )נד ע"ב( 'רוכבי אתונות צחורות, יושבי על מדין, והולכי על דרך 
שיחו', אלו תלמידי חכמים שרוכבים על אתונות, בזמנם זה היה הרכב שלהם, 
זה הוולוו שלהם... 'יושבי על מדין', הוא עסוק הוא דיין, הוא לא בטלן שאין לו 
עבודה, אפילו הכי גומר את בית הדין, לא הולך, לא נח, אלא הולך לעיר אחרת 
לכפר אחר כדי ללמד תורה לעם ישראל, מקדישים את עצמם לכלל עם ישראל. 
'והולכי על דרך שיחו', אלו שיחתם של תלמידי חכמים שצריכה תלמוד. כך הגמרא 

דורשת עליהם, אלה שכרם גדול אצל הקב"ה.

'והעמידו תלמידים הרבה', כל אחד חייב למסור את עצמו, כדי  לכן אדם ידע 
ללמד תורה את עם ישראל. זהו שאמר "ושננתם לבניך", וכתב הרמב"ם משם 
הספרי, "בניך" - אלו תלמידיך, שהם הבנים הרוחניים של האדם. 'תולדותיו של 
אדם מצוות ומעשים טובים', 'בניך אלו תלמידיך', אם מלמד רק את ילדיו הינו 
אגואיסט, בבניו חייב לשכור בכסף ללמד אותם, אך ללמד את הקהל זוהי מצות 

עשה!

מעיד עדות שקר! 
תלמיד חכם שכל יום קורא קריאת שמע ואינו מלמד לאחרים, אפשר לומר שהוא 
מעיד עדות שקר! כמו שאמרו חז"ל )ברכות יד ע"ב( כל הקורא קריאת שמע בלא 
תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו, שאומר 'וקשרתם לאות על ידיך', ואינם 
עליו. כך תלמיד חכם שלומד לעצמו ואינו מלמד לאחרים, 'לך קראי לך תנאי', 
ולא שם את לבו על אחרים, מעיד כל יום עדות שקר! ובגמרא סנהדרין )צט ע"א( 'כי 
דבר ה' בזה' )במדבר טו לא( - זה הלומד ואינו מלמד לאחרים. איום ונורא! והמשך 

הפסוק 'הכרת תכרת הנפש ההיא, עוונה בה', חס ושלום. 

לא מפסידים מזיכוי הרבים
לכן, אם אומרים לו תבוא תמסור שיעור, לא יאמר 'חייך קודמים', זה לא נכון! 
התורה שלנו אין לה סוף, אמנם הוא מונע את עצמו מלהמשיך ללמוד ונותן השיעור 

שמפסיד,  וחושב 
נותן  הקב"ה  אבל 
ימים  אריכות  לו 
את  משלים  והוא 
גם  אמנם  החסר. 
הגבלות,  יש  בזה 
שכל  אומר  איני 
ויאבד  ירוץ  היום 
אבל  תורתו,  את 
לה',  לעשות  "עת 
הפרו תורתך". ע"כ 
מלכא  מרן  דברי 
היוצאים  זצוק"ל 
וזך,  טהור  מלב 
לעם  ומדאגתו 

ישראל כולו.
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אתה תאכל בשר והם יאכלו חצץ?!
קרוב  לפני  שליט"א:  ראובן אלבז  רבי  הגאון  מספר 
של  לקחו  משומעי  אחד  לי  הציע  שנה  לחמישים 
זצוק"ל, למסור שיעור תורה בבית כנסת מסויים  מרן 

במשך  לנסוע  צריך  הייתי  לשם  להגיע  כדי  בירושלים. 
כשעתיים באוטובוסים ]הלוך וחזור[ כדי למסור דרשה של חצי שעה.

בתחילה דחיתי אותו על הסף, כיון שהייתי אז אברך צעיר שישב ועסק בתורה, 
ולא הייתי מעוניין לבזבז את זמני. אם אלך לשיעור זה, תורה מה תהא עליה?!

יום אחד לאחר השיעור של מרן, קרא לי הרב והכניס אותי למכוניתו בדרך 
לביתו. כשהגענו לביתו, פנה אלי מרן ואמר: "שמעתי שאתה לא רוצה ללכת 

למסור שיעור תורה שהציעו לך".

"רבנו, תורה מה תהא עליה?!" עניתי לו.

זצוק"ל.  מרן  לי  השיב  עליהם?!"  יהיה  מה  האלה,  המסכנים  "והאנשים 
"הלוא אין מי שיגיד להם אפילו הלכה אחת!...".

אמרתי לו שאני רוצה לגדול, ואז הוא קם ואמר לי: "וכי אני לא רוצה לגדול?! 
אני הולך ומלמד במשך שעה וחצי ומספר סיפורים, ובשבילי זה ביטול תורה. בזמן 
הזה הייתי יכול להספיק הרבה יותר. לי מותר לבטל, ואתה לא תבטל את עצמך?! 
אתה רוצה את ההתקדמות האישית שלך, ושהם ישארו עמי הארצות גמורים?! 

אתה תאכל בשר והם יאכלו חצץ?!

ואז סיים ואמר: "אל תדאג, תלך, והקב"ה ישלם לך על זה כפל כפלים".

שמעתי לדברי מרן והלכתי לשם בשעות הערב, ]ולאחר מכן הייתי הולך לכולל 
לאט  לאט  אך  היה.  לא  מנין  אפילו  אנשים...  ארבעה  לראות  ונדהמתי  ערב[ 
ליקטנו מנין, ותוך תקופה קצרה, פחות מחודש ימים, היו ארבעים איש מגיעים 
לשיעור, ועוד למעלה מעשרים מילדיהם! ואלו אנשים שלא היו באים להתפלל 
בבית הכנסת אלא היו מתפללים בביתם ]או בכלל לא, רח"ל[. מחוסר ידיעה היו 

מוכרים ארטיקים וגלידות ביום שבת קודש.

בחסדי ה' יתברך, לאט לאט התחילו אותם אנשים להתעניין בדברי התורה 
הקדושה והיו שואלים שאלות בהלכה. כיום הם יראי שמים בתכלית וקובעים 
עתים לתורה. בניהם - תלמידי חכמים מופלגים וכל נכדיהם זרע קודש ברך ה'!

"בית  שכונת  רבנות  את  לקבל  זכינו  מרן,  לעצת  ששמענו  בזכות  ה',  ברוך 
ישראל" והסביבה, וממנה צמחה תנועת התשובה בארץ ובעולם. כמובן, אנו 

תמיד רוצים להגדיל תורה ולהאדירה עוד יותר ועוד יותר, בחינת 'יש 
מנה רוצה מאתיים', אך גם בזה צריך זהירות וסבלנות, לו 

כפי שאמר לי פעם מרן זצ"ל שבחינת "איזהו 
בתורה  גם  שייכת  בחלקו",  השמח  עשיר, 

הקדושה! )משכני אחריך(
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ביתר עילית
עברנו  מנהריה,  שליט"א  אביחצירא  חי  דוד  רבי  האדמו"ר  הוראת  פי  על  לימים, 
מכרמיאל לביתר עילית לכהן שם כרב בית הכנסת וראש כולל להוראה, וזיכנו ה' 
יתברך גם שם להפיץ את תורתו של מרן, כי לא רבים יחכמו בלימוד ההלכה למעשה, 

וברוך ה' החדרנו בהם את ההלכות על פי הוראות מרן ובנו מורנו הרב שליט"א.

מי שיש לו טלויזיא פסול לעדות
והנה פעם בהיותי מוסר שיעור שם בימי העומר בספר "ענף עץ אבות", ראיתי בעמוד 
שס"ג, שכתב מרן: ואין ספק שאלה שמכניסים טלויזיא בתוך ביתם ומעבירים זמנם 
במראות נגעים ומסירים אוזנם משמוע תורה, הם בכלל "כי דבר ה' בזה". ועתידים 
ליתן את הדין, שהרי תהילות לאל יתברך אכשור דרא, וברוב בתי הכנסת מתקיימים 
שיעורי תורה, ובנקל יוכל ללכת ולשמוע דברי אלהים חיים, והוא עוזב מקור מים 
חיים לחצוב לו בורות נשברים אשר לא יכילו המים. והוא בכלל "לא הולך ולא 
עושה, רשע". ואפשר שהוא פסול לעדות, שעובר על "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי 
עיניכם", שאפילו העובר על לאו בשב ואל תעשה, פסול הוא לעדות מן התורה. עי"ש.

וכשאמרתי כן לאברכים בכולל, קם אברך בעל תשובה, ואמר שעד אחד שלו בחתונה 
היה רואה טלויזיא, ואם עד אחד פסול, לכאורה קידושיו אינם קידושין, שהרי 'עדות 
שבטלה מקצתה, בטלה כולה'. אז הפנתי את השאלה בכתב למרן, ורמזתי גם למה 
שמרן כתב בשו"ת יביע אומר חלק ו' בחומרת המכשירים הטמאים, והוספתי 'וכמו 
שמרן מזכיר מידי פעם בלווין'. ]והאמת, שזמן רב מרן לא דיבר על גנות הטלויזיא 
בלווין, אך כוונתי היתה לשם שמים לעורר על הענין, כדי שמרן ידבר בגנותה שוב, 

להשיב רבים מעוון.[

שיעור בביתר עילית, חול המועד סוכות
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מה אתם חושבים שמוציאים תשובה מהשרוול?
מאחד  וביקשתי  בערב,   6 בשעה  חמישי  ביום  למרן  בפקס  השאלה  את  שלחתי 
המקורבים )אח כלתו של מרן הגרים בבית מרן( שיזרז את הענין. כי האברך אינו יודע 
מה לעשות בינתיים. ואכן אחותו הניחה את הפקס על שלחנו של מרן. בשעה 10 
בלילה כשעדיין לא הגיעה התשובה, ביקש המקורב מאחותו שתשאל את מרן על 
זה. ענה לה מרן: "מה אתם חושבים שמוציאים תשובה מהשרוול? צריך לעיין בזה". 

הודעתי לאברך והמתנו בסבלנות.

והנה בשיעור במוצאי שבת בלווין, אחר שדיבר מרן בענייני הלכה, פתאום עבר מעבר 
חד והחל לדבר בגנות הטלויזיא, כמה איסורי תורה עובר המסתכל במכשירים אלו, 
ודיבר בארוכה בחריפות רבה נגד המסתכלים בה, והביא את המשל הנפלא שכתב 

בספרו ענף עץ אבות )עמוד רו(. עי"ש.

או אז שמח ליבי ויגל כבודי, שברוך ה' המכתב כבר פעל משהו. ולמחרת ביום ראשון 
קיבלנו תשובה לעת ערב, מכתב יד קדשו של מרן, בזו הלשון:

קיבל תוכחה מתלמיד חכם  ולא  היה שוגג,  בהיות שמסתמא האיש שרואה בטלויזיא 
כמו שכתב החזון איש )יורה דעה ס"ס ב( ולא שמיעא ליה איסורא, נראה שהוא כשר לעדות 

בדיעבד, ואין צריך קידושין אחרים. עובדיה יוסף.

סכנת מכשיר ה"אייפון"
ברור שאין בפסק זה כדי להקל את חומרת האיסור, 
וכל מקרה צריך לדון לגופו של ענין. ובפרט כיום 
לרשת  המחוברים  ה"אייפון"  מכשירי  שהתחדשו 
מחמת  חללים  נפלו  וטובים  וגדולים  האינטרנט, 
היה  לא  באשר  החרדי,  בציבור  ואף  בו,  השימוש 
כמוהו לרוע מיום בריאת עולם, וכבר התריעו על 
יוצא  ללא  ושליט"א  זצוק"ל  ישראל  גדולי  כל  כך 
אך  להשתמש  אחד  כל  על  חובה  ולכן  הכלל.  מן 
עד  לקחת  שאין  ובודאי  כשרים.  במכשירים  ורק 
וכבר  טמא.  במכשיר  משתמש  הוא  אם  לחופה 
יצאו חוברות שלימות העוסקות בענין זה, ומתוכם 

החוברת הנפלאה "אצבעותיי למלחמה".

שבירת האייפון בשבת
והנה לא מזמן הוזמנתי ל"שבת שכולה תורה" בעיר נהריה ]פרשת "כי תצא" תשע"ח[, 
אינטרנט,  כטלוויזיא,  הטמאים  המכשירים  בגנות  דברתי  בצהרים  הלכה  ובשיעור 
אייפון וכיוצא בהם, והדגשתי כי מלבד שהמחזיק מכשירים אלו עובר איסורים על 
ימין ועל שמאל בכל אשר הוא צופה שם, אך גם בשבת שהמכשיר שלו כבוי, כי 
הוא "דתי" והוא יודע שהמכשיר "מוקצה מחמת מיאוס", בכל רגע הוא עובר איסור 
מן התורה, כי מאחר וכל גדולי ישראל אסרו את החזקת המכשירים הטמאים הללו,  
ידּו ְלָך ָיִמין  ר ַיּגִ ָבר ֲאׁשֶ הריהו עובר על מה שאמרה תורה )דברים יז י(: "לֹא ָתסּור ִמן ַהּדָ

ֹמאל", ואפילו בעצם יום הכיפורים בשעת פתיחת ההיכל של נעילה. ּוׂשְ
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הדברים הנ"ל שיצאו מן הלב נכנסו ללב, ופתאום קם אחד מהציבור ואמר שהוא 
מקבל על עצמו לשבור את האייפון ביום ראשון ולקנות פלאפון כשר. אמרתי לו מי 
ערב לך שעד יום ראשון אתה לא תתקרר מקבלתך הטובה?! על כן לך עכשו לביתך 
ותביא את האייפון ותשבור אותו, כי מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה. הוא הסתכל 
עלי, אבל אני דתי, וזה מוקצה בשבת? אמרתי לו מי שאיכפת לו ממוקצה הקל, צריך 
שיהיה איכפת לו הרבה יותר מאיסורים חמורים מהתורה ממש. בקיצור אמרתי לו, 
מצוה עליך עכשו ללכת להביא את המכשיר ולשבור אותו לעיני כולם. וברוך השם 
ככה עשה, הלך והביאו, ולפני ששבר אמר: "לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, 
הריני בא לקיים מצות עשה מן התורה "ובערת הרע מקרבך", והכה בפטיש שלוש 
מכות חזקות ונאמנות ונשבר האייפון לרסיסים. ]ובטעם שמותר לשבור בשבת, עיין מסכת 
גיטין )לח סע"א(, ומסכת שבת )ד ע"א( ובתוספות שם, ובבית יוסף )סוף סימן שו(, החיד"א בשו"ת חיים 

שאל )חלק א סימן ו(  ועוד[.

אשרייך! חברותייך יכולות לקנא בעולם הבא שלך!
 י

גדולי ישראל  נושא הטלויזיא, אשר כל  באחד משיעוריו דיבר מרן בחריפות על 
אסרו את השימוש בה, והתבטא כי אדם המחזיק מכשיר זה בביתו, מכניס את 
הסיטרא אחרא לביתו, ואין זה אלא ככלב רע בתוך ביתו של אדם, וכבר "רבים 
חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה". לאחר השיעור ניגש אליו אחד השומעים, ושח 
לו בצער, שהוא מצידו, מוכן לזרוק את הטלויזיא מן הבית, אך מה יעשה? אשתו 

אינה מוכנה לכך בשום אופן...

מרן שמע על הבעיה ואמר בפשטות: "לך לביתך, ותאמר לאשתך שעוד מעט אני 
מגיע לבקר אתכם". היהודי ההמום ניסה להתנגד, ולומר שאינו מסכים להטריח 
את הרב, והציע שאולי יוכלו הם לבוא לבית הרב, אך הרב התעקש לבוא אליהם.

ולהכינו לקראת ביקורו החשוב של מרן  בלית ברירה מיהר היהודי לשוב לביתו 
הראשון לציון. אשתו הביטה בו בחוסר אמון מוחלט, והיתה משוכנעת שהוא חומד 

לה לצון... עד ששמעה את הדפיקות בדלת, וראתה את הנכנס פנימה...

מרוב בהלה ופחד היא ברחה למרפסת, אך עד מהרה הגיע בעלה, והעביר לה את 
בקשת מרן - לבוא אל הסלון, משום שהוא רוצה לומר לה מספר מילים...

כשהגיעה, פנה אליה הרב ואמר: אשרייך! חברותייך יכולות לקנא בעולם הבא שלך! 
את שולחת את בעלך ללמוד תורה, ומקבלת שכר כנגדו לעולם הבא. דעי לך, שגם 

אם הוא נרדם בשיעור, את מקבלת שכר על משך כל הזמן שבו היה בשיעור".

"אבל", הוסיף מיד, "התברכתם בילדים קטנים, ואת הטלויזיא אי אפשר, כידוע, 
לנעול במפתח. אם כך אין שום דרך למנוע באופן מוחלט מהילדים לצפות במכשיר 

הזה, והם עלולים להיחשף לתכנים שאינם טובים וראוים"...

עוד בטרם הספיק לסיים את דבריו, החלה האשה להנהן בראשה, והודיעה כי היא 
מוכנה לזרוק את המכשיר מן הבית עוד באותו לילה. היא הוסיפה להתנצל ולבקש 
את סליחת הרב על שהטריחה אותו לבוא לביתם. )משכני אחריך - הרב ראובן אלבז שליט"א(
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מרן במעלת זיכוי הרבים

כתב הגאון רבי חיים פלאג'י: "אין לתלמיד חכם הדורש ברבים להמנע מלדרוש 
מחשש גאוה חס ושלום, אלא ישתדל לכבוש יצרו ולכוון לשם שמים". וכן הדורש 
ברבים דברי מוסר ותוכחה, העיקר שיהיו דבריו יוצאים מן הלב לשם שמים, ולא 
יכוון להראות חריפותו וחכמתו. על כן, בודאי שאף הצנועים לא ימנעו מלהיות 

ממזכי הרבים. )חזו"ע שבת ב ריא(

וכבר אמרו בזוהר הקדוש )פרשת תרומה(: "אילו היו יודעים בני אדם כמה תועלת גדולה 
וזכות יש ברדיפה אחר בני אדם להחזירם בתשובה ולזכותם בתורה ובמצוות, היו 
רודפים אחריהם בכל כוחם, כמו שאדם רודף אחרי החיים שלו". והרי המציל 
נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, כל שכן המקיים את הנפש הרוחנית, 

שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו.

וכתב מרן )שו"ת יביע אומר חלק ב סוף סימן יח(: הלוא תסמרנה שערות אנוש בראותו דברי 
תנא דבי אליהו רבה )פי"א(: "ושמא תאמר אותם שבעים אלף שנהרגו בגבעת בני 
בנימין, מפני מה נהרגו ]ראה המעשה בנביא שופטים )פרקים יט - כא([? לפי שהיה להם לסנהדרין 
גדולה לקשור חבלים של ברזל במתניהם ולהגביה בגדיהם למעלה מארכובותיהם 
]כדי שיזדרזו בהליכתם[, ולחזר בכל ערי ישראל, יום אחד ללכיש, יום אחד לבית 
אל, יום אחד לחברון, יום אחד לירושלים, וילמדו את ישראל תורה ומוסר, כדי 
שיתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה בעולם כולו שברא מסוף העולם ועד סופו. והם 
לא עשו כן אלא כל אחד מהם נכנס לכרמו ויינו ושדהו, ואמר, שלום עלִיך נפשי, 
כדי שלא להרבות עליו את הטורח. לפיכך בגבעת בנימין שלא היו עוסקים בתורה 
ובדרך ארץ, נתקבצו עם ישראל למלחמה ונהרגו שבעים אלף. ומי הרג את כל 

אלו? הוי אומר, לא הרגום אלא הסנהדרין". והדברים מבהילים ביותר.

ואנחנו מה נענה בדורות הללו, שהדורות הלוך וחסר, הלא החלש יאמר גיבור אני, 
ויציל מה שניתן להציל. ועל תלמידי החכמים שבדור מוטל לשמור משמרת הקודש, 
לפקוח עיניים עוורות, להבין ולהורות את החוקים ואת התורות. ואם לא הם, מי 
ידריך את העם להנחותם הדרך אשר חפץ ה', ואם לא בשבת שהציבור פנויים, 
"בהלכה ובאגדה"  רב  בקהל  צדק  לבשר  ה'  שזיכהו  ברבים  דורש  וכל  אימתי?! 
ובתוכחות מוסר להוציא יקר מזולל, שכרו גדול, כמו שאמרו )בבא מציעא פה ע"א(: כל 
המלמד את בן עם הארץ תורה, אפילו הקב"ה גוזר גזירה, מבטלה בשבילו. עכ"ד. 

ישמע חכם ויוסף לקח. 

ועוד הוסיף מרן )שו"ת יביע אומר הנדפס מחדש שם הערה 5(: וכן הורגלתי אני בעניי מנעורי 
אף שאיני כדאי, מכל מקום החלש יאמר גיבור אני, והוי עז כנמר וקל כנשר... לעשות 
רצון אביך שבשמים. ואף על פי שזה גורם עייפות גדולה לדבר שלוש וארבע שעות 
רצופות ביום שבת קודש, מחיל אל חיל, מבית הכנסת לבית המדרש, אין מקום פיטור 
לומר הלוא מנוחה בשבת תענוג, כי אם לא עכשיו אימתי. הלוא זה היום עשה השם 
כדי שבעלי בתים יעסקו בתורה, כמו שאמרו לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל 
אלא לעסוק בתורה. והואיל ועמי הארץ הולכים ומדלדלים, ואינם יודעים ללמוד 
לבדם מבלי שיעוררו אותם תלמידי חכמים שבדור, להבין ולהורות הלכה לדורות, 
לפקוח עיניים עיוורות, וללקט אורות בחוקים והמשפטים והתורות. הלוא יסמרו 
שערות אנוש בראותו את דברי המדרש הנ"ל שמוכיח את הזקנים והשופטים על 
שלא קשרו חבלים במתניהם לדלג כאיל מעיר לעיר לעורר את העם לעבודת השם. 
ומי יוכל לומר זיכיתי לבבי ויצאתי ידי חובתי. ומי יאמר לנו שמה שאמרו )ילקוט 
ראובני פרשת ואתחנן( שינה בשבת תענוג לתלמידי חכמים, כגון אנחנו שהרבה מתרשלים 
בעסק התורה, ולא עושים כמו שצריך לעשות. ואינני מדבר חס ושלום על הגדולים 
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ממני, אלא רק לאנשים אשר כגילי. והשם יתברך יזכנו להכיר מיעוט ערכנו, ולזכות 
לזה.  המגיע  בשבח  הקדוש  הזוהר  שמפליג  הרבים  זיכוי  של  הזה  הגדול  בדבר 
ללמוד  הימים,  כרצונו תמיד כל  רצונו  ויאמצנו לעשות  יחזקנו  והקב"ה ברחמיו 

וללמד לשמור ולעשות, אמן ואמן. ע"כ.

ָפַתי לֹא ֶאְכָלא", וכי  ה ׂשְ ָקָהל ָרב, ִהּנֵ י ֶצֶדק ּבְ ְרּתִ ּשַׂ אמרו חז"ל על הפסוק )תהלים מ י(: "ּבִ
איזו בשורה היו ישראל צריכים בימי דוד? והלא כל ימיו של דוד לא היה חסר 
להם כלום, ומעין ימיו של משיח היה? אלא מלמד שהיה פותח ודורש לפניהם דברי 

מעולם.  אוזן  שמעתם  שלא  תורה 
לישראל:  הקב"ה  להם  אמר  ועוד 
אם אתם נקהלים בכל שבת ושבת 
בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ללמד 
בהם תורה ברבים, מעלה אני עליכם 
כאילו המלכתם אותי בעולמי. וכתב 
מרן הבית יוסף )סימן רצ(: ומכאן סמכו 
בכל תפוצות הגולה להתקבץ בבתי 
ולשמוע  מדרשות  ובבתי  כנסיות 
סעודת  אחר  ואגדה"  "הלכה  דברי 
שחרית. )חזו"ע שבת ב עמ' רח, ריא. ועיין באר משה 

שטרן ח"ב כז ותרוה נחת(

החדרת האמונה וההשקפה הצרופה
מעשיות ופרשת השבוע

אין כמו הסיפורים שמרן היה רגיל למזג בשיעוריו ולשמח את כולם. ואפילו אם היה 
מספר זאת מאתיים פעם, עדיין היינו קשובים כאילו זאת הפעם הראשונה.

"והוי שותה בצמא את דבריהם"
ובזה פירשנו את דברי התנא באבות )פ"א מ"ד( "והוי שותה בצמא את דבריהם", כי הנה 
אמרו חז"ל: "השותה מים לצמאו, מברך שהכל נהיה בדברו", אבל אם אינו צמא 
ושותה רק כדי לבלוע כדור וכיוצא בזה, מאחר ואינו נהנה מהם, אינו מברך עליהם. 
לא כן השותה מיץ, מברך אף אם אינו צמא, מאחר והוא נהנה מהמתיקות. על כן 
אומר התנא דע לך, התורה נמשלה למים, כמו שנאמר "הוי כל צמא לכו למים", אם 
אתה שותה בצמא את דברי התורה, כלומר בהרגשה של תאב וצמא ורוצה לקבל 
את התורה, אתה תרגיש את המתיקות שבתורה, זה ירווה אותך, הדברים יכנסו בך, 
ישפיעו עליך, ויפעלו בך. אבל אם הינך לומד תורה כמי שאינו צמא או שאתה בא 
לשיעור של החכם, ואומר אני כבר יודע מה החכם יאמר היום, הלכה כזאת, ופרשת 
השבוע כזאת, ואינך מרגיש את הצמאון לתורה, קשה שתזכה להרגיש את המתיקות 

שבתורה, כי את התורה צריך ללמוד מבחינת "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים".

הדברים האלו זכינו בסייעתא דשמיא לקיים אותם בשיעוריו של מרן, שאף אם היינו 
יודעים שעכשו יאמר מרן הלכה זו או יספר סיפור זה ופרשת שבוע זו, הכל שתינו 

בצמאון כאילו זה עתה פעם ראשונה אנחנו שומעים ונהנים ושמחים.
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להדריך את העם במידות ישרות
תמימות,  שעתיים  קדמוניות  בשנים  שבת  במוצאי  השיעור  היה  ושבוע  שבוע  בכל 
וזכורני שפעם האריך מרן אפילו יותר משעתיים, ובסיום השיעור היה אומר דברים 
וכמו  ואנשים.  אלוקים  המשמחים  וחיזוק,  מוסר  בדברי  מתובלים  השבוע  מפרשת 
שכתב מרן בעצמו )שו"ת יביע אומר הנדפס מחדש חלק ב סימן יח הערה 5(, שאף שעיקר הדרשה 
צריכה להיות בענייני הלכה השייכים למעשה, מכל מקום ישים לב לשלב בתוכם גם 
דברי אגדה המושכים את הלב, מעשיות ומשלים, כדי שיהיו דבריו עֵרבים, "ְנֹכִחים 
מן  היוצאת  התועלת  לבו שעיקר  ויתן אלא  ט(,  ח  )משלי  ָדַעת"  ְלֹמְצֵאי  ִרים  ִויׁשָ ִבין,  ַלּמֵ

הדרוש, להדריך את העם במדות ישרות, ומעשים טובים וכיוצא בזה. עי"ש.

 
מעלת האגדות בדרשות

אמרו במדרש: כל האומר דברי תורה ברבים, ואינם 
ערבים לאוזן שומעיהם ככלה שהיא ערבה לבעלה, נוח 

לו שלא אמרם. וכן אמר רבי יוסי: כל האומר דברי תורה ברבים, 
ואינם ערבים לאוזן שומעיהם כדבש, נוח לו שלא אמרם, שנאמר: "נופת תטופנה 
שפתותיך כלה, דבש וחלב תחת לשונך". ואמר רבי לוי: לשעבר היתה הפרוטה 
]פרנסה[ מצויה, והיה אדם מתאווה לשמוע דבר משנה, הלכה ותלמוד, אבל 
לשמוע  מבקשים  אין  מעבודתם,  חלשים  והם  מצויה,  הפרוטה  שאין  עכשיו 
אלא דברי ברכות ונחמות. ואמרו עוד )בבא בתרא י ע"א(: בעלי אגדה, מתוך שהם 
דרשנים ומושכים את הלב, הכל מכבדים אותם. וכך היתה דרשתו של רבי 

שועלים. משלי  שליש  אגדות,  שליש  הלכות,  שליש  ע"ב(:  לח  )סנהדרין  הנס  בעל  מאיר 

ואמרו בספֵרי על הפסוק: "כי אם שמור תשמרון את כל המצוה הזאת לעשותה", שמא 
תאמר למדתי הלכות די לי? תלמוד לומר "את כל המצוה הזאת", כל המצוות למוד, 
והיה העולם, למוד אגדה,  ואגדות. ואם רצונך להכיר את מי שאמר  מדרש, הלכות 
שמתוך כך תדבק בדרכיו ובמדותיו. וכן אמרו באבות דרבי נתן, כל מי שיש בידו הלכות 

ואין בידו מדרש, לא טעם טעם יראת חטא. וכל מי שיש בידו מדרש ואין בידו 
הלכות, לא טעם טעם חכמה. "והמן כזרע גד", אלו בעלי אגדה שמושכים לבו 
של אדם כמן. ואמרו במדרש )שיר השירים א ח(: אל יהיה המשל הזה קל בעיניך, שעל 
ידי המשל, אדם מבין דברי תורה. משל למלך שאבדה לו מרגלית טובה, האם לא 
על ידי פתילה כאיסר ]נר ששווה פרוטה[ שמאירה לו הוא מוצא אותה? 
כך על ידי המשל, אדם מבין דברי תורה. )חזון עובדיה שבת ב עמוד רט(

פרקי אבות
כמו כן, מידי שנה בשנה בהגיע ימי העומר, היה מרן מדבר בסוף השיעור דברי מוסר 
וחיזוק מפרקי אבות עם משלים נפלאים מתוקים מדבש ונופת צופים. ובעיקר היה 
מרבה לדבר על מעלת וגדולת מידת הענוה, והיה רגיל לצטט דברי חז"ל )מדרש שיר 
ית  השירים רבה א ט ועוד(, "מה שעשתה חכמה עטרה לראשה, שנאמר )תהלים קיא י(: "ֵראׁשִ

ָחְכָמה ִיְרַאת ה'", עשתה ענוה עקב לסולייתה, שנאמר )משלי כב ד(: "ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ה'".

גם היה מרבה לדבר בגנות מידת הכעס, כמה גרועה היא והורסת כל חלקה טובה, 
וחלילה יכול למות בחצי ימיו, כיון שמרגיז את הלב שלו הרבה, מסכן הלב הקטן 
ִסיִלים  ֵחיק ּכְ הזה, כמה יכול לסבול, היה אומר מרן. וכבר נאמר )קהלת ז ט(: "ַכַעס ּבְ
ָינּוַח", כי החכם נותן כעסו בארון, וכשרוצה לכעוס, עד שהולך להביא את הכעס כבר 
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נרגע. לא כן הכסיל, כעסו נמצא בחיקו, וכשרוצה לכעוס, מיד לוקח מחיקו, כטבק 
ַאּפֹו" )שמואל ב כב ט(. ן ּבְ שנותנים באף להריח, ונותן באפו וכועס, ומקיים בעצמו "ָעָלה ָעׁשָ

אברהם אבינו בכבשן האש
היו סיפורים מלאים באמונה ובטחון בהשם יתברך, שמרן חזר עליהם רבות פעמים 
בטוב טעם ודעת עד שנחדרו בלב הציבור, לדוגמא: בפרשת "לך לך" את כל הסיפור 
על אברהם אבינו ששבר את הפסלים של תרח אביו, בעקבות האשה הזקנה שבאה 
לתת אוכל לפסלים, והיאך זרק אותו נמרוד לכבשן האש, והקב"ה הציל אותו, כמו 
ים", וכמובא בגמרא )פסחים קיח  ּדִ ׂשְ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ּכַ שנאמר )בראשית טו ז(: "ֲאִני ה' ֲאׁשֶ
ע"א(: אמר הקב"ה, אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו, נאה ליחיד להציל את היחיד.

ָך..." ַלְתָך ִאּמֶ ה ִחּבְ ּמָ יָך, ׁשָ ּפּוַח עֹוַרְרּתִ ַחת ַהּתַ "ּתַ
בפרשת שמות על לידת נשות עם ישראל מפחד המצרים בשדה תפוחים, כמו שנאמר 
ָלה ְיָלַדְתָך". והיאך  ה ִחּבְ ּמָ ָך, ׁשָ ַלְתָך ִאּמֶ ה ִחּבְ ּמָ יָך, ׁשָ ּפּוַח עֹוַרְרּתִ ַחת ַהּתַ )שיר השירים ח ה(: "ּתַ
והיו  האדמה,  תחת  משקעם  היה  והקב"ה  להורגם,  הרשעים  המצרים  באים  היו 
המצרים מביאים מחרשות לחורשם, והשם יתברך היה מעמיקם יותר, והמצרים היו 
מאריכים את המחרישות עוד יותר, אך הקב"ה הצילם והעמיקם יותר ויותר, כמו 

ים ֶהֱאִריכּו ְלַמֲעִניָתם". י ָחְרׁשּו ֹחְרׁשִ ּבִ שנאמר )תהלים קכט ג(: "ַעל ּגַ

מה ראו חנניה מישאל ועזריה
בפרשת וארא על עשר המכות במצרים, היה מרן מבאר את המכות, ובמכת צפרדע 
)פסחים נג ע"ב(: "דרש תודוס איש רומי: מה ראו  היה רגיל להביא את דברי הגמרא 
חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קידוש השם לכבשן האש, נשאו קל וחומר 
מהצפרדעים, ומה צפרדעים שאינן מצווים על קידוש השם, כתוב בהם "ובאו ועלו 
בביתך... ובתנוריך ובמשארותיך", אנו שמצווים על קידוש השם, על אחת כמה וכמה". 
ועזריה  מישאל  חנניה  הלכו  היאך  בטוב טעם,  הסיפור  כל  היה מרחיב את  ומרן 
ליחזקאל הנביא הכהן הגדול, ובקשוהו שישאל את הקב"ה, האם יצילם מכבשן האש 
ן  של נבוכדנצר הרשע... והשם יתברך ענה לו שלא יצילם, כמו שנאמר )יחזקאל כ ג(: "ּבֶ
ִאים, ַחי  ם ּבָ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם, ּכֹה ָאַמר ה', ֲהִלְדֹרׁש ֹאִתי ַאּתֶ ר ֶאת ִזְקֵני ִיׂשְ ּבֵ ָאָדם, ּדַ
ֵרׁש ָלֶכם". והיאך בסוף הצילם ה' מכבשן האש וכו'. ובכל זה מרן היה  ָאִני ִאם ִאּדָ

מרחיב ומבאר, ומחדיר אמונה תמימה ויראת שמים טהורה עמוק עמוק בלבותינו.

אפילו החיות של מצרים ידעו מי הוא יהודי
כמו כן במכת "ערוב", היה מרן מבדח את הציבור עם הסיפור של אותו מצרי ששלח 
את עבדו היהודי לטייל עם ילדיו, והיו לו למצרי כשלושים ילד, כי אין להם "חרם 
דרבנו גרשום" שלא לקחת שתי נשים, וכל אחד היה לוקח כמה נשים וכמה פילגשים, 
וכל אחת מביאה לו "קופה של שרצים". פתאום הגיעה מכת "ערוב" והתחילו החיות 
לטרוף בילדי המצרי, והיהודי ובניו חששו על חייהם, עד שלבסוף נשאר הפיל לבדו, 
ועשה ליהודי 'סלם' בחרטום שלו, והוא ובניו נשארו חיים וקיימים. איזה נס ישתבח 
ואומר  לו את כל הקורות אותו,  ומספר  לגוי  היהודי  הולך  לעד. לאחר מכן  שמו 
לו תקח עט ודף ותרשום, את פטמה אכל האריה, את אבו מאזן אכל הברדלס, 
את עראפת אכל הנמר.... ושואל אותו המצרי, ואתה איך נשארת חי? עונה לו: אני 
יהודי... ואז היה מסיים מרן "אפילו החיות של מצרים ידעו מי הוא יהודי ומי הוא 
גוי, הממשלה שלנו לא יודעת...". כל זה היה מאריך מרן מאוד מאוד בשמחה וחדוה, 

וכולם היו צוהלים ומחושמלים לדבריו.
וכך הלאה בכל פרשה ופרשה, במתיקות וערבות שאין כדוגמתן בעולם.
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"ה' הּוא ָהֱאלִֹהים, ה' הּוא ָהֱאלִֹהים"
ומוריד  הרוח  "משיב  בהלכות  החורף  בתחילת  לדבר  מרן  מתחיל  כשהיה  כן,  כמו 
הגשם", היה מספר את כל הסיפור של חיאל בית האלי שבנה את יריחו נגד החרם 
שעשה יהושע בן נון, וכל בניו מתו עקב חרם זה, וכשמת בנו האחרון, ציוה השם את 
אליהו הנביא שילך לנחמו מפני כבוד המלכות שהיה גיסו של אחאב, ובעת אשר 
דיבר אחאב דברי כפירה ונאצה נגד השם ונגד משיחו, כעס אליהו הנביא ונשבע "ַחי 
י ִאם ְלִפי  ִנים ָהֵאּלֶה ַטל ּוָמָטר ּכִ ָ י ְלָפָניו, ִאם ִיְהֶיה ַהׁשּ ר ָעַמְדּתִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
ְדָבִרי", ולא ירדו גשמים במשך שלוש שנים, וכל אריכות הענין עם האשה הצרפית, 
עד שאמר להם אליהו שהכמרים של העבודה זרה יקריבו פר, והוא יקריב פר, וירדה 
ֲעלֹות  אש מן השמים ואכלה את הקרבן של אליהו, כמו שנאמר )מלכים א יח לו(: "ַוְיִהי ּבַ
ה  י ַאּתָ ַדע ּכִ ָרֵאל, ַהּיֹום ִיּוָ ִביא ַוּיֹאַמר, ה' ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיׂשְ הּו ַהּנָ ׁש ֵאִלּיָ ּגַ ְנָחה ַוּיִ ַהּמִ
ה. ֲעֵנִני ְיֹהָוה ֲעֵנִני,  ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ יִתי ֵאת ּכָ ָך, ּוִבְדָבְרָך ָעׂשִ ָרֵאל ַוֲאִני ַעְבּדֶ ִיׂשְ ֱאלִֹהים ּבְ
ל ֵאׁש ה' ַוּתֹאַכל ֶאת ָהֹעָלה ְוֶאת ָהֵעִצים  ּפֹ ה ה' ָהֱאלִֹהים... ַוּתִ י ַאּתָ ְוֵיְדעּו ָהָעם ַהזֶּה ּכִ
לּו ַעל  ּפְ ַוּיִ ל ָהָעם  ְרא ּכָ ָעָלה ִלֵחָכה. ַוּיַ ּתְ ר ּבַ ִים ֲאׁשֶ ְוֶאת ָהֲאָבִנים ְוֶאת ֶהָעָפר, ְוֶאת ַהּמַ
ֵניֶהם ַוּיֹאְמרּו, ה' הּוא ָהֱאלִֹהים ה' הּוא ָהֱאלִֹהים". את כל הסיפור הזה היה מרחיב  ּפְ
מרן בדבריו הנפלאים והערבים כחצי שעה, ואין אדם אף הרחוק ביותר שהיה שומע 

דברים אלו, ולא היתה חודרת האמונה לנבכי לבו היטב היטב.

גן עדן בחיים
שנה,  משבעים  למעלה  לפני 
שיעורי  היו  מעטים  כאשר 
היה  הרחב,  לציבור  התורה 
מרן כמעט היחיד שמסר את 
לישראל,  תורה  ללמד  נפשו 
ממקום  רגליו  מכתת  והיה 
התורה  את  להפיץ  למקום 
ובצעירותו  ההלכה.  ולימוד 
כאשר היה כוחו במותניו, היה 
מוסר בכל שבת ושבת, שבע 
ופעם בסיום דרשתו  דרשות. 
הגאון  עליו  אמר  המאלפת, 

רבי אברהם הררי רפול זצ"ל: "עבדיה" ראשי תיבות "בלי עין הרע דורש 
"עבדיה  בגימטריא  בחיים"  עדן  "גן  רפול:  הרב  פעם  התבטא  ועוד  יפה". 
יוסף" ]247[, שהשומע את שיעוריו, הרגיש כאילו הוא נמצא בגן עדן עלי 

אדמות מנועם דבריו.

ה..." ֹדל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִליָּ "ּגְ
פעמים רבות ובפרט בשנים האחרונות, רגיל היה מרן בסוף השיעור לצטט את הפסוק 
ֵני  ְרֵכי ּבְ ל ּדַ ר ֵעיֶניָך ְפֻקחֹות ַעל ּכָ ה, ֲאׁשֶ ֹדל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלּיָ מהנביא )ירמיה לב יט(: "ּגְ
ְדָרָכיו ְוִכְפִרי ַמֲעָלָליו". והיה אומר את זה באופן שכל השומע, לא  ָאָדם, ָלֵתת ְלִאיׁש ּכִ
היה אפשר שלא יתעורר לתשובה ולהתבונן במעשיו אם הם טובים או טעונים שיפור.

מרן עם הרב רפול
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כמו כן, היה מזהיר מרן, שכאשר האדם יושב עם בני ביתו בליל שבת, זו ההדמנות 
שלו לנצל אותה ולומר להם דברי אמונה וחיזוק בבורא יתברך, שיש גן עדן ויש 
גיהנם, מי שעושה מצוות יקבל גן עדן, מי שעושה עבירות, חלילה, יקבל עונש בגיהנם, 

כי אם לא ילמדם מהיכן ידעו להיזהר מעבירות.

להחדיר בילדים - יסוד היהדות שלנו שיש אמונה בעוד עולם
להלן מלל משיעורו של מרן בחשיבות ומחויבות החדרת האמונה בדור הצעיר 
)"מעדני המלך" ח"א עמוד קס, וח"ד עמוד קמז(: הנה בבית המקדש תיקנו שהמברך אומר בסוף 
כל ברכה: ברוך אתה ה' אלהי ישראל מן העולם 'ועד העולם', כדי להדגיש שיש 
שתי עולמות. וזהו החינוך האמיתי שלנו לחנך את הילדים באמונת אומן כבר 
ה", אתה משריש  ּנָ י ַיְזִקין לֹא ָיסּור ִמּמֶ ם ּכִ י ַדְרּכֹו, ּגַ ַער ַעל ּפִ מקטנותם, "ֲחֹנְך ַלּנַ
בלבו: "דע לך שיש עולם אחר שבו גן עדן וגיהנם, מי שעושה מצוה מקבל שכר 
בגן עדן, ומי שהוא רשע הולך לגיהנם". יתברך שמו של הקב"ה צופה ומביט 
ר ֵעיֶניָך  ה ֲאׁשֶ ֹדל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלּיָ עד סוף כל הדורות ורואה כל אחד ואחד, "ּגְ
ְדָרָכיו ְוִכְפִרי ַמֲעָלָליו". אם אדם עושה  ֵני ָאָדם, ָלֵתת ְלִאיׁש ּכִ ְרֵכי ּבְ ל ּדַ ְפֻקחֹות ַעל ּכָ
מעשה לא טוב, עובר על התורה, הקב"ה מעניש אותו, מביא אותו לגהינם, ונותן 
לו עונשים קשים מאוד. ולהיפך אדם שהוא צדיק, נותנים לו גן עדן, קורת רוח, 
'יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי עולם הזה', אפילו חיים 

של נסיכים ומלכים.

כך מכניסים לו מקטנותו, ועל ידי כך כשהוא רואה 'עוון', הוא פוחד, לא מפני 
שהוא פוחד מאביו, הוא יכול לעשות בהעלם עין שאביו לא ידע, אבל הוא 
ִרים, ַוֲאִני לֹא  ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ יודע שהקב"ה יתברך שמו מסתכל עליו, "ִאם ִיּסָ
ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ה'"? דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר 
נכתבים. אלה הדברים שצריך להכניס בשכלם של התלמידים מקטנותם, ועל 
ידי כך תהיה להם יראה מהקב"ה. אך כשאין עולם אחר, אין שכר ואין עונש, 
ממי הוא יפחד? יאמר כשלא יראו אותי אעשה מה שארצה, אגנוב וארצח, "ַרק 

קֹום ַהזֶּה ַוֲהָרגּוִני". ּמָ ֵאין ִיְרַאת ֱאלִֹקים ּבַ

אם כן יסוד היהדות שלנו הוא שיש אמונה בעוד עולם, ללא אמונה אין יראת 
שמים ולא כלום, איש הישר בעיניו יעשה, והעקום בעיניו יעשה. גם גר שבא 
להתגייר מלמדים אותו את עיקרי תורתנו הקדושה, שהיא מן השמים ושלא 
תשתנה בשום זמן, והקב"ה מעניש את הרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים, וכל 

שאר עיקרי האמונה.

לצערנו בבתי הספר הממלכתיים לא מלמדים את עיקרי האמונה בשכר ועונש, 
מה שמלמדים אפילו את הגוי שבא להתגייר. מחנכים שם כמו שמחנכים גויים 

להבדיל. יש מיליון ילדים שלצערנו אינם יודעים אפילו פסוק שמע ישראל. 

לילדים אין דעות קדומות
גם את הילדים בתלמודי התורה שלנו, שהמורים תלמידי חכמים, מפעם 
ניתנה  י"ג העיקרים, היאך התורה  יקדיש הרב מזמנו לפרש את  לפעם 
יותר, אלא  שיגדלו  עד  יחכה  ולא  וכן השאר,  מן השמים,  רבנו  למשה 
מקטנותם יחדיר להם זאת לתוך הוורידים, שהם יגדלו עם הדעות האלה 

ושום רוח לא תוכל להזיזם ממקומם.
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בגיל זה אין להם דעה קדומה, אלא הם מקבלים הכל, הרב יסביר להם 
על שכר ועונש, וכך אם ירצה לעשות דבר רע, ידע שהקב"ה מסתכל בחדרי 
חדרים, לא יאמר אף אחד אינו רואני, 'אם יסתר איש במסתרים ואני 
לא אראנו', הקב"ה מלא כל הארץ כבודו, 'הלא את השמים ואת הארץ 

אני מלא נאם ה'', ואפילו אם יכשל פעם אחת חלילה, מצפונו יעיק עליו וידע 
שנכשל, 'ואכל וחי לעולם', לעולמי עד הוא ישאר כך. אך אם הילד לא ידע 

את כל ההקדמות האלה יעשה בסתר כל מה שלבו חפץ.

שאלתו הנוקבת של הגאון רבי שלום משאש זצ"ל לשר החינוך
כשהיינו בשווייץ במסיבה לכבוד מלאת שמונים שנה לרבה הראשי של שווייץ, 
חסר  החינוך"  "שר  עמד  גדולים,  רבנים  כמה  ועוד  הרב משאש  עם  נסעתי 
החינוך של מדינת ישראל, ואמר: וכי אפשר ללמד את דורנו שכר ועונש?! צריך 

לחנך על פי תרבות ותרבות ותרבוש... והכל צריך להיות רק בהגיון.

הרב משאש הפסיק אותו באמצע דבריו, לקח את המטה שבידו, כמו המטה של 
משה רבנו... הכה על השלחן ושאל אותו: אתה מאמין בכלל בשכר ועונש? והלה 

לא ענה לו.

לפחות יאמר אני מאמין, אך אי אפשר לחנך כך, 
הוא אפילו לא תירץ את עצמו כן, כי באמת אינו 
מאמין בכך, והתלמידים המסכנים - "אם רבי לא 

שנאה, רבי חייא מנין לו", להבדיל.

לכן לא פלא שאם הם מתאכזבים מאיזו תאווה, 
שהעסק  וחושבים  בראש  כדור  לעצמם  יורים 
נגמר, אילו היתה להם אמונה שהקב"ה מעניש 
לנפשו,  ואוי  לו  אוי  שרוצח  ומי  הרשעים,  את 
היו  לא  מרוצח,  יותר  גרוע  בנפשו  יד  והשולח 

מגיעים לכך.

כל הדברים הללו הם א-ב של היהדות, אם ילמדו 
לא  למה  לנער  יאמר  ההיגיון  שיגיון,   - בהגיון  הכל 
ליהנות מהעולם, למה לא לעשות את כל התאוות? מה 

בכך שהוא רוצה ליהנות מהחיים. אם אין עונש בעולם הבא, למה לא יהנה?

אם יאמרו לו רק 'הזהר שלא יראו אותך שאתה גונב, אוי ואבוי לך', הוא 
יחשוב 'אגנוב שלא יראו אותי, מה בכך'. אך אם יודע שיש עונש מהקב"ה, 
יאכל  הזה,  מהעולם  יהנה  אם  שלו,  מהעיניים  יצא  שהכל  יודע  פוחד,  הוא 
נבלות וטרפות, יעבור על עריות, יקבל שם את עונשו, זה מפחיד אותו, הוא 

סולד ופוחד.

אינם  עולמם  בתפיסת  מהמפד"ל,  גדול  לחלק  שיש  הקלוקל  החינוך  וזהו 
מאמינים בשכר ועונש, ולא במציאות עולם-הבא בכלל, והם בכלל המינים 

 הגאון הרב שלום 
משאש זצ"ל
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והאפיקורסים שאמרו עליהם רבותינו. הם מתיימרים להיות שרים של הדת, 
יש אמון באנשים אלה?

יש להם בית ספר שנקרא "ממלכתי דתי", עינינו הרואות, רוב ככל התלמידים 
יוצאים לתרבות רעה, 'וילכו אחרי ההבל ויהבלו', כיון שהמורים אינם מחדירים 
להם מקטנות שיש עולם הזה ויש עולם הבא, יש צדיקים ויש רשעים, יש גן 

עדן ויש גיהנם.

מצינו במנורה שצריך להיות שמן זית זך כתית למאור, אך בשמן למנחות אינו 
צריך להיות "זך", ללמדנו שבענייני רוחניות אסור להתפשר כלל ועיקר, וחובה 
לדאוג שהחינוך יהיה זך וצלול ללא שום פשרה, מה שאין כן בגשמיות שלא 

יקרה דבר אם יתפשר על מה שאינו בתכלית השלימות.

אכן אדם שאינו מאמין בשכר ועונש, לא נקרא שמו יהודי! מי יודע איזה עוונות 
ותועבות הוא עושה בחדרי חדרים, אם אינו מאמין שיש שכר ועונש, שהקב"ה 

מסתכל עליו ויתן לו את העונש המגיע לו, למה לא יחטא?

תקנה  רק  לא  זו  העולם',  ועד  העולם  'מן  לענות  חכמים  תקנו  כך  משום 
מילולית, אלא זהו עיקרון שהוא יסוד התורה כולה. ללא זה אין תורה חס 
אשרי  לכן  לכל.  קודמת  האמונה  ושלום,  חס  מצוות  ואין  דת  אין  ושלום, 
המורים המסורים שנוטעים בלב התלמידים את האמונה הקדושה האמיתית 
והישרה שיש שתי עולמות, והקב"ה יתברך שמו מביט על כל מעשיו של כל 
אחד ואחד, ככתוב 'אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא'. וכל אחד מגיע 
למקום הראוי לו, כדברי הגמרא בחגיגה טו )ע"א(, "בראת צדיקים - בראת 

רשעים, בראת גן עדן - בראת גיהנם".

בריאות הגוף - שתיית חלב
מידי פעם היה מרן מזכיר בשיעוריו כמה דברים בענייני שמירת בריאות הגוף, כי 
גם זה חלק מעבודת השם יתברך לשמור על בריאות איתנה. על כן היה אומר מרן, 
אדם צעיר ישתה בכל יום כוס חלב מלא, כדי לחזק את עצמותיו. ואדם מבוגר ישתה 

בכל יום שתי כוסות חלב.

בריאות הגוף והנפש
בגמרא )מסכת שבת פב ע"א( מובא ששאל רב הונא את בנו רבה, מדוע אינך 
הולך לשיעוריו של רב חסדא ששמועותיו מחודדות? השיב רבה ואמר: לשם 
מה אלך אליו, הלא כאשר אני הולך אצלו, הוא מדבר איתי במילי דעלמא 
- עניינים של בריאות הגוף! ענה רב הונא לבנו בתמיהה: הוא עוסק בחיי 
הבריות, ואתה קורא לכך ענייני העולם?! כל שכן שעליך ללכת ללמוד אצלו! 
הרי לנו, כמה מעלה חשובה יש ללמוד וללמד בעניינים אלו, כי רצון הבורא 

יתברך בבריאותו של האדם שיהיה בריא ויעבוד אותו בשמחה.
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חיזוקים ליולדת
מחזקים  מאכלים  לה  לתת  ישתדל  ילדה,  שאשתו  שמי  מזהיר  מרן  היה  כן,  כמו 
וערבים, כדי שהחלב יהיה גם כן ערב לתינוק, שלא דומה חלב עם סוכר לחלב בלי 
סוכר. כמו כן, ישתדל שתאכל שקדים, ומרק בשר, שכל אלו מרבים את החלב. ולא 
יתן לה לעבוד בבית בשטיפת הרצפה וכדומה, שהרי עד שלושים יום מהלידה, קבעו 

חז"ל שהיא בגדר "חולה", ואם היא חולה, איך יטיל עליה עבודות שכאלו.

הריני מקיים מצות הליכה
והנה הרמב"ם )הלכות דעות פרק ד( כתב: כל מי שיושב לבטח ולא מתעמל, אפילו אם 
שומר עצמו להתנהג על פי הרפואה, כוחו תשש, וכל ימיו יהיו מכאובים. וכתב על 
יום לפחות  "לכן כדאי להשתדל ללכת ברגליו בכל  )ענף עץ אבות עמוד לח(:  זה מרן 
כחצי שעה, לשמור על בריאותו". וכך מרן היה נוהג בעצמו מידי יום ביומו. ופעם 
שהשתתפתי במסיבת אירוסין של חבר מהישיבה במלון "הייט" שזכה להתארס עם 
נכדתו של מרן, בסיום האירוסין ליווינו את מרן עד רכבו, והדרך היתה ארוכה מעט 

ומפותלת, או אז כשראה מרן שהדרך ארוכה אמר: "הריני מקיים מצות הליכה".

חבל לבזבז את הזמן
וזכורני שבאותה עת סיפר לי הנהג ר' אברהם הי"ו שמרן שלח אותו בבוקר למלון, 
כדי ללמוד את הדרך היטב היטב, היאך נכנסים ויוצאים למקום האירוסין שהתקיימו 
באחד המדשאות במלון, כי המעבר לשם היה מסובך מאוד, וכדי לחסוך את הזמן 

בערב, בדק וחקר היטב בבוקרו של יום, ובכך נכנס ויצא מרן בקלות ושמחה.

שמירת העיניים  
זאת ועוד, סיפר לי ידיד יקר ירא שמים שכאשר מרן ביקר בעיר אילת בימי חודש 
אלול לחזקם בתורה ויראת שמים, הוא מתוקף תפקידו שעובד כבאי בשדה התעופה, 
ליווה את מרן מהמטוס, ומרן אחז בידו וכך הוליך את מרן שלא בדרך הרגילה, אלא 

דרך המחסן וכיוצא בזה, העיקר שלא יכשל חלילה בשמירת העיניים.

באילת  מרן:  סיפר  ופעם 
ספר  בתי  רק  שם  היו 
לאחד  ובאתי  חילוניים, 
מהם, דברתי דברי תשובה 
ומעשים טובים והם החלו 
לבכות. שאלו איפה אהיה 
ואמרתי  בערב,  היום 
פלוני  במקום  שאהיה 
באו  כולם  סליחות.  לומר 
אומרים  היו  לסליחות, 
סליחות בבכיות, כמו שאנו 
אומרים ביום כיפור, ועמך 
בהשפעת  צדיקים.  כולם 
שינוי  נעשה  שיחה,  אותה 
בה  ופתחו  באילת,  גדול 

תלמוד תורה.
מרן במסוק בדרכו לאילת עם הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א
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      כך זוכים למעלות הגבוהות

אומר הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א בספרו "משכני 
אחריך": אדם הנכנס אל עומק התורה, זוכה לקנות את 

אור פני ה' הנמצא בתורה. דברי חז"ל הקדושים נותנים 
"טעמו  השכינה,  זיו  מנועם  לטעום  האפשרות  מעט את  לו 

וראו כי טוב ה'". 

אבל כל זה נכון רק אם הוא לומד תורה כדי להכיר את הבורא יתברך, אך מי 
שלומד אותה כמו שלומדים - להבדיל - מתמטיקה או כימיה, כחכמה גרידא, 

בלי כל רצון להתנתק ממעשיו הרעים, עליו אין התורה משפיעה במאומה.

על זאת דרשו חז"ל )ברכות סג ע"ב( את הפסוק )במדבר יט יד(: "זאת התורה אדם כי 
ימות באוהל", אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, ללמדנו 
שרק מי שלומד את התורה במסירות נפש ממש, יכול לזכות לכל המעלות 

הגבוהות הללו.

זכורני כשהייתי מתלווה למרן זצ"ל לעצרות תשובה לחיזוק ברחבי הארץ 
בימי חודש אלול, לא היה אצלו הפסק כלל בעסק התורה. היו פעמים שמסר חמש 
או שש דרשות בלילה אחד במקומות שונים ברחבי הארץ, כשהוא עובר ממקום 
למקום במסוק. היינו חוזרים בשעת לילה מאוחרת ]2 בלילה[, כיון שהיינו גם 
במקומות מרוחקים - קרית שמונה, טבריה וצפת בצפון הארץ, או ירוחם, דימונה 

ובאר שבע בדרומה.

כששבנו לירושלים ליויתי את מרן לביתו. בכניסתו הוריד מרן את הגלימה, אך לא 
פנה לנוח קמעה מעמל היום, אלא מיד רץ אל שולחן התורה שבחדרו, והתיישב 

אל מול הספרים הפתוחים.

ביקשתי ממנו ברכה, והוא איחל "ברכה והצלחה", "כל טוב". ואז נטל בידו את 
העט והתיישב להעלות על הכתב חידושי תורה.

פלא פלאים! זה עתה בא ממרחק, לא טועם דבר מאכל או משקה להשיב 
את נפשו, לא עולה לישון. שום דבר! חוזר מיד ללימוד, ללא הפסק. לעולם לא 

יאמר: די, עשיתי את המוטל עלי!...

חס ושלום. כל הזמן בעלייה!

זוכים למעלות הגבוהות של השראת השכינה,  כך 
של  נפשו  אשר  האלוקית,  בתורה  נדבקים  אם 

הקב"ה כביכול כרוכה בה.
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העמדת דברים על תילם 
ידוע הדבר ומפורסם הענין, שאף שמרן מלכא 
היה עניו מאוד, מכל מקום כשראה את צורך 
מתכונתם,  על  הדברים  את  להעמיד  השעה 
וללא  שרק  וללא  כחל  ללא  כהוגן  העמידם 
פשרות, לא רק בענייני הלכה, שהיה חד וחלק, 
דעתו  את  אמר  השקפה,  בענייני  גם  אלא 

הצרופה דעת תורה, ללא פחד וללא מורא.

ה'תשנ"ב,  בשנת  הבחירות  לאחר  וזכורני 
ששה  השניה  בפעם  קיבלה  ש"ס  כשתנועת 
מנדטים, ולכורח הנסיבות הקימו ממשלה עם 
היה  תמיד  מרן  של  עיניו  לנגד  כי  'המערך', 
ליושנה,  ספרד  יהדות  עטרת  להחזיר  היאך 
ולהקים עוד תלמודי תורה ועוד שיעורי תורה 
זאת  והיאך אפשר לעשות כל  ועוד מקוואות, 
י ֵאיָכָכה  ללא תקציבים ממשלתיים גדולים, "ּכִ
י,  ַעּמִ ֶאת  ִיְמָצא  ר  ֲאׁשֶ ָרָעה  ּבָ ְוָרִאיִתי  אּוַכל 
)אסתר  י"  מֹוַלְדּתִ ָאְבַדן  ּבְ ְוָרִאיִתי  אּוַכל  ְוֵאיָכָכה 
ח ו(. בזמנו, היו כמה גדולי תורה זצ"ל שיצאו 

נגד מרן בטענות שונות, שמפני הכבוד לא נאריך בדברים אלו, מה שגרם לאחר זמן 
לפלג גדול בציבור הספרדי, שהשפעתו ניכרת עד היום הזה, אך מרן לא חת מפני 

איש והלך בדרכו.

בהיות שראה מרן כי ישנם מסכנים הטועים ונכשלים לדבר דיבורים שלא כהוגן, 
ונכשלים בביזיון תלמידי חכמים, על כן, באופן חד-פעמי, העביר את שיעורו הקבוע 
במוצאי שבת, מבית הכנסת "היזדים", לאולם הענק שעל ידי תלמוד תורה "ויאמר 
יצחק" בשכונת "שמואל הנביא" בירושלים, כדי להכיל את כל הציבור הגדול, והסביר 

בעצרת בחירות
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כל מטרותיו הקדושות  את 
כל  עם  יחד  והטהורות, 
התורה.  חכמי  מועצת 
והוסיף ואמר, הנוהג אצלנו 
במועצת חכמי התורה, שלא 
דעת  פי  על  דבר  לעשות 
המיעוט.  דעת  נגד  הרוב 
הגענו  לא  שעדיין  ובמקרה 
אנו  משהים  השווה,  לעמק 
את הענין עד שכולנו נגיע 
מלאה,  הדדית  להסכמה 
וכך עשינו גם כאן, שכולנו 
לטובת  אחד  פה  הסכמנו 
עם ישראל להקים ממשלה 
שנוכל  כדי  המערך,  עם 

להמשיך לקדש שם שמים ברבים. ובעזרת השם, מה שעשינו עד היום, נכפיל ונשלש 
עוד ועוד, כיד השם הטובה עלינו. ומכאב לבו, הזכיר מרן בתוך דבריו את המושג 
מהגמרא )סנהדרין לג ע"א ועוד(: "אטו קטילי קני באגמא אנן"?! פירוש, וכי מחתכי קנים 
וכי אנחנו אנשים פשוטים שלא מבינים מה אנחנו  באגם אנו?! במילים אחרות, 
עושים?! ואף שישנם גדולים אחרים שדעתם אחרת, אנחנו אין דעתנו כך, וזכותנו 

להביע את דעתנו לטובת העם. 

העומר,  בימי  זמן,  איזה  לאחר  והנה, 
"היזדים",  הכנסת  בבית  הקבוע  בשיעורו 
מרן כדרכו בקודש היה מדבר בסוף השיעור 
דברי מוסר וחיזוק מפרקי אבות, וכשהגיע 
הבהירּה  לרשע",  תתחבר  "ואל  למשנה 
שהבוחר  ואמר  עליו,  הטובה  השם  כיד 
בבחירות במפלגה שראשיה אינם הולכים 
לפי חוקי התורה, הרי הוא בגדר 'מתחבר 
עבירה. פתאום  ושותף הוא לדבר  לרשע', 
קפץ מהקהל אדם חסר דעת, ושאל בקול 
רם: "ואם אני בוחר במפלגה דתית שהם 
מתחברים לרשעים, האם זה מותר?" ברומזו 
לכך שתנועת ש"ס הלכה עם המערך.... ]אוי 
שוטה ומסכן שבעולם, כאילו אנשי הליכוד 
צדיקים ויראי שמים...[. מרן הסתכל עליו 
ואמר לו: "שוטה, עם הארץ...", אותו אדם 
כמעט התעלף, ומיד אמר: "סליחה סליחה 
סליחה...", ומרן בתוך כדי דיבור אמר לו: 
"כבר מחלתי לך". ומיד חזר להמשיך את 
השיעור כרגיל בנחת ושלוה כדרכו בקודש, 

ללא שום שינוי כלל ועיקר.

מועצת חכמי התורה
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מרן עם הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל מרן עם הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל

מרן עם הגאון רבי אליעזר גולדשמיט זצ"ל מרן עם הגאון רבי פנחס חיים שיינברג זצ"ל

 מימין: הגאון רבי שמחה זיסל ברוידא ראש ישיבת חברון,
 הגאון רבי שלום משאש רבה של ירושלים, מרן, הגאון

רבי יוסף כהן אב"ד בירושלים

מרן עם הגאון רבי יהודה לייב שטיינמן זצ"ל
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היתה זו עבורנו דוגמא מוחשית וחיה לקיום דברי הרמב"ם )הלכות דעות פרק ב הלכה ג( 
שכתב: הכעס, מידה רעה היא עד למאוד, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה 
האחר, וילמד עצמו שלא יכעוס ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו, ואם רצה להטיל 
אימה על בניו ובני ביתו, או על הציבור אם היה פרנס, ורצה לכעוס עליהם כדי 
שיחזרו למוטב, יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי לייסרם ותהיה דעתו מיושבת 
בינו לבין עצמו, כאדם שהוא מדמה כועס בשעת כעסו והוא אינו כועס. עי"ש. ועוד 
כתב הרמב"ם )הלכות תלמוד תורה פרק ד הלכה ה(: אם ניכר להרב שהתלמידים מתרשלים 
ולהכלימם  עליהם  לרגוז  חייב  הבינו,  לא  ולפיכך  עליהם  ומתרפים  תורה  בדברי 
והיינו  זרוק מרה בתלמידים. עי"ש.  וכענין זה אמרו חכמים  בדברים כדי לחדדם, 
כמו שכתב לעיל בהלכות דעות, שירגוז עליהם, אך בכעס הפנים בלבד, ותהיה דעתו 
מיושבת בינו לבין עצמו. אף כאן ראינו במוחש את הנהגתו של מרן, כועס על אותו 
אדם כעס הפנים, שהרי בין רגע אמר לו "כבר מחלתי לך", וממשיך את השיעור 

כרגיל, כאילו לא קרה ולא כלום. בינו נא זאת.

רֹות ַנְפׁשֹו" )משלי כא כג( יו ּוְלׁשֹונֹו ׁשֵֹמר ִמּצָ "ׁשֵֹמר ּפִ
כאן המקום להביא מדברי מרן מלכא שכתבם כבר לפני שמונים שנה, והובאו 
בשו"ת יביע אומר )חלק א יורה דעה סימן יח אות יא(, וזו לשונו: ובזמן הזה שסתם 
תלמיד חכם נקרא בתואר רבי, ונתרבו התוארים מאוד... וכל שכן בדור היתום 
ויחנו בחסרות, וכבוד התורה ירד פלאים, ובפרט על  הזה, שהדורות הולך וחסור 
ידי המפלגות אשר כל חלקה טובה הכאיבו, וכל רב שהוצרך להצטרף לאיזו מפלגה 
יסתירו  והסתר  לעומתו.  בעפר  ויעפרו  בו,  פוגעים  קנאים  וכדומה,  אונס  מאיזה 
הותרה  ובעוונות הרבים  הוא,  קני באגמא  וכאילו קטיל  וחכמתו,  פניהם מתורתו 
הרצועה לבזות תלמידי חכמים, וזה פוסל דיינו של זה וזה פוסל דיינו של זה, ולא 
השגיחו בדברי רבותינו ז"ל שמאוד החמירו בעוון זה, אשר בגללו חרבה ירושלים, 
)שבת קיט ע"ב(. ואם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תהרהר אחריו 
ביום, שבודאי עשה תשובה, )ברכות יט ע"א(. והמבזה תלמיד חכם נקרא אפיקורוס, 
או מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, ואין לו חלק לעולם הבא, )סנהדרין צט ע"ב(. 
ושנים עשר אלף זוגות תלמידים של רבי עקיבא כולם מתו מפסח ועד פרוס 
עצרת, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה )יבמות סב ע"ב(. תסמר שערות אנוש. וידעתי 
בני ידעתי, כי הם מחלקים בזה, בדברים הדברים, טלאי על גבי טלאי, ומעיילי 
פילא בקופא דמחטא ]ומכניסים פיל בחור המחט[, כדי להורות היתר לעצמם, 
)סימן קצד( שאין לפסול בזמן  זו, וכמו שכתב בשו"ת מהרי"ל  ומכה ישנה היא 
הזה שחיטת אפיקורוס המבזה תלמיד חכם, שאף על פי שגדול עונו מנשוא, 
ואמרו חז"ל שאין לו חלק לעולם הבא, מכל מקום נראה בעיניו שהוא דבר 
קטן וחוצפה בעלמא. ותהילות לאל יתברך, דברתי בזה בדרשותי לפני החברים 
חכמים  מאיזה  הדור,  גדולי  על  הרע  לשון  לקבל  נפתו  )אשר  לקולי  המקשיבים 
בעיניהם, אשר הרשו לעצמם להרבות בדברי בלע, לפני ההמון ועמי הארץ בדברים 
שאסור לשומעם, וכל שכן להעלותם על הכתב(. ונומתי להם כי לא חילק ולא בילק 
נכנסו ללב, ושמעו  זה, וברוך השם דברים שיצאו מן הלב  ידענא, באיסור חמור 
אלי. השם יתברך יחזירנו בתשובה שלימה. אמן. ואשר על כן בודאי שמן הראוי 
לנהוג להיפך, לכבד תלמידי חכמים ככל האפשר, ויהיה כנגד המשחיתים. וכמו 
שאמרו )שבת לג ע"א( זונות מפרכסות זו את זו, תלמידי חכמים לא כל שכן... עי"ש.
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שמחת תורה במחיצת מרן

מרן מפזז ומכרכר
באחת השנים ]תשע"א[ חשקה נפשי מאוד לשהות עם מרן בחג שמחת תורה, על כן 
שכרתי דירה בבנין של מרן ברחוב הקבלן, והלכתי עם בני ביתי, לחזות בנועם ה' ולבקר 
בהיכלו. בעת ההקפות, מרן היה כל כולו שמח וטוב לב, מפזז ומכרכר, היה מתחיל שיר 
משירי שמחת תורה, כמו: מפי אל, א' ב' וכו', וכולם עונים אחריו. וכשהיה הגבאי 
מוכר את ההקפות, כל מי שקנה היה מכבד את מרן לומר בנעימה קדושה את הפסוקים 
'ימין ה', 'שמע ישראל' 'ה' מלך' וכו', והיה מגוון במנגינות שונות, ועמד בכל זמן ההקפות 

מתחילתן ועד סופן, על אף היותו כבר למעלה מגיל 90.

"נראה אותך כשתהיה בגילי..."
והנה באמצע ההקפות נכנס לפנים מן המחיצה הגאון רבי דוד עטיה שליט"א, בנו של 
המורה הגדול רבנו עזרא עטיה זצוק"ל, ורקד וקפץ כאיל בפני מרן. ובעת זחות הדעת, 
ביקש ממרן שירקוד עמו גם כן, ענה לו מרן בבדיחותא: "נראה אותך כשתהיה בגילי...".

מרן חתן תורה
בבית  לחזות  היה  נפלא  ומה 
מכירת  בשעת  מרן  של  מדרשו 
עליית "חתן תורה", איך שכל אחד 
של  לכבודה  המחיר  את  מעלה 
תורה, בהיותו יודע שיזכה לכבד 
בה את מרן מלכא לחתן תורה, 
כי לו נאה ולו יאה להיות מוכתר 
בכתר תורה. וזכה בזה נדיב יקר 
שמרן  ובשעה  שקלים,  ב-36,000 
קם מכסאו, כל הקהל עמדו על 
וזימרה  בשירה  ופצחו  רגליהם, 
בהתלהבות של קדושה ברשפי אש 
שלהבת יה, ונשארו על עומדם עד 

סיום הקריאה.

וזכורני בעת שמרן עלה לתורה, היה שם הגאון רבי יצחק אבא שאול שליט"א )אחיו של 
רבנו בן ציון אבא שאול זצ"ל(, ושר שיר נאה ומיוחד לכבודו של מרן, ובגמר קריאת 
'חתן בראשית' שאז מרן שב למקומו, ביקש מרן שיקראו לרבי יצחק, וסטר לו את סטירת 

החיבה ובירכו בחום רב, כאות הכרת הטוב על השיר.

"ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו"
לאחר התפילה זכינו להיכנס פנימה יותר, אל ביתו של מרן ולהשתתף עמו בסעודת החג, 
יחד עם בניו שליט"א, מורנו הרב, הגאון רבי אברהם יוסף רבה של חולון, והרב משה 
יוסף, והשתתפו שם הגאונים רבי יצחק אבא שאול, רבי דוד עטיה, רבי בנימין לוי ועוד. 
לאחר שעשה מרן קידוש, נטלו ידיים ובירך מרן 'המוציא' ואכלנו סעודת החג כיד המלך, 

ומרן היה שמח וטוב לב.

ספר תורה חי
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מרן בשמחת התורה

התפילה היתה ארוכה, צריכים גם לאכול הרבה
בתוך הסעודה, אמר רבי יצחק אבא שאול למרן שהסעודה היא כסעודת שלמה המלך 
בשעת מלכותו, מרן התבדח עמו ואמר לו, כיון שהתפילה היתה ארוכה, צריכים גם 
ונתן בצלחת של הנדיב הנ"ל,  יותר. גם ראיתי שלקח מרן מצלחתו  לאכול הרבה 
לאות חיבה והערכה אליו שקנה את העליה בדמים מרובים. לאחר האכילה אמר מרן 
דברי תורה מעניני דיומא, ושרו כמה שירים: "מימים ימימה" ועוד. ומרן אמר מים 
אחרונים. התבוננתי בשעון, שמהקידוש ועד ברכת המזון, סך הכל עברו 50 דקות. גם 

כאן נוכחתי לראות כמה מרן חס 
על זמנו היקר שלא יסולא בפז.

ריקוד סביב ספר תורה חי
כל  עמדנו  המזון,  ברכת  לאחר 
סביב  במעגל  ורקדנו  המסובים, 
מרן שישב על כסאו כמלך בגדוד, 
ואז הרגשנו יותר ויותר מה היא 
"שמחת התורה", כשרוקדים לפני 
ספר  עצמו  שהוא  הדורות  גדול 
ותורה  תורה  כלו  וכל  חי,  תורה 
ותורה. אשרי עין ראתה כל אלה.

ההקפות
נראה שלא היה מנהג קבוע ממש 
עושה  תפילות  באלו  מרן  אצל 

הקפות, כי היו שנים שמרן עשה הקפות לאחר תפילת מנחה, והיו שנים שלא עשה. 
ומענין שמרן לא עשה הקפות בבוקר לאחר התפילה, וכך ראינו גם באותה שנה 
שהיינו אצל מרן, אולם לאחר תפילת מנחה עשה. וזכורני שמתחילה מרן לא חשב 
לעשות "הקפות שניות" לאחר תפילת ערבית, אבל לאחר שהציבור ביקש לעשות, מרן 

הסכים ועשה. )ועיין בחזון עובדיה סוכות עמוד תנה(

וכאמור, בכל ההקפות היה מרן שר שירים מזרחיים של שמחת תורה, וכולם עונים 
אחריו, אבל בהקפה השביעית שבסיום "הקפות שניות", אמר מרן בהקפה זו נשיר רק 

שירים חסידיים, ומרן היה מנחה את הציבור ועובר משיר לשיר.

במעלת הריקודים והשמחה לכבודה של תורה

סיפר הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל ראש ישיבת "פורת יוסף", על חכם יעקב 
עובדיה ז"ל, שהיה רוקד ושמח מאוד מאוד בשמחת תורה, ומרקיד אחרים בעוז 

ותעצומות, ובזכות כך זכה לבנו, הלא הוא מרן זצוק"ל.

והא לך ממה שכתב מרן בהספדו על אביו ר' יעקב ז"ל בענין זה )חזון עובדיה ארבע 
תעניות עמ' תקב(: "מר אבי חנן אותו השם יתברך בקול נעים, והיה נעים זמירות 

ישראל, והשתמש בקולו קול עוז, כשליח ציבור וקורא בתורה, ועם זאת ִהרבה 
יתברך להשם  ותשבחות  בשירות  מצוה,  סעודות  ובשאר  וכלות,  חתנים   לשמח 
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הבוחר בשירי זמרה, בבחינת משמח אלוקים ואנשים, ובפרט בשמחת תורה, שהיה 
משמח את כל הקהל בשיריו ובזמירותיו, מפזז ומכרכר לפני ספר התורה, והיה 
שר את הפיוט "גלה גלה זיו הודי" בנעימה קדושה, עד שהיו קוראים את שמו על 

השיר הזה ]"חכם יעקב גלה"[. ע"כ.

וסיפר לי מר אבי הי"ו שזכה לראות את מרן בשמחת תורה בשנות הארבעים 
לחייו, שהיה קופץ ומקפיץ את כל הקהל יחד לגובה לכבודה של תורה, הן בבית 
הכנסת "שאול צדקה" שהיו מזיזים את כל הספסלים לצדדים לגובה כדי לפנות 

רחבה לריקודים, והן בשנים מאוחרות יותר בבית הכנסת "בורוכוב".

וכבר כתב הגאון רבי יעקב ישראל אלגאזי )ספר שלמי חגיגה סימן יז אות טז(: "אשרי 
אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה בשמחתה של תורה, ויתקן בזה את פגמי 
נשמתו אשר פגם בכבוד תורת ה' תמימה. וכתבו הראשונים, כי כל הזהיר בשמחה 
של תורה כהיום הזה, בטוח הוא שלא תפסק התורה מזרעו. והעידו, שראו לרב גדול 
בישראל שהיה מרבה בשמחה של תורה כהיום הזה, ועד שלשה דורות היו מיוצאי 
ירכו שלשלת חכמים וידועים ומרביצים תורה בישראל זה אחר זה, וידעו הכל שזכה 
גדול  בשום  מעולם  ראו  לא  שהם  מה  בזה על רוב שמחתו ביום שמחת התורה, 
בתורה שעשה כן, וברוב גדולתו היה מכרכר בכל עוז, ומעורר ליבות בני אדם 

לאמור, שמחו בה' וגילו צדיקים והרנינו כל ישראל". ע"כ.

התורה התורה! אנו כפרתך!
תמיד היה רגיל מרן מלכא לדבר בשבח בני ספרד, שכולם אוהבי 

בליבם  יוקדת  להבה  וכאש  תורה, 
שמעתי  ופעם  השם.  לעבודת 

בהתפעלות,  שסיפר  מפיו 
לבית  הזדמן  שבצעירותו 
עם  פשוטי  של  כנסת 
ההקפות  בשעת 
וראה  תורה,  בשמחת 
ורוקדים  שרים  אותם 
בהתרגשות:  ואומרים 
אנו  התורה!  התורה 

התורה!  התורה  כפרתך! 
אנו כפרתך! קרא עליהם 

צדיקים",  כולם  "ועמך 
שכולם בשורשם אוהבי תורה.

ואגב אזכיר, כי בהקפות של שמחת תורה 
בשנת תשס"ח, באמצע הפיוט "שמחת תורה יש יש", שר מרן ברגש רב: "שמחת 
סוכה! שמחת לולב! שמחת אתרוג! שמחת הדס! שמחת ערבה!", והקהל ענו אחריו 
בשמחה עצומה, בראותם את הרב שמח כחתן ביום חופתו. )אביר הרועים ח"ב עמוד 92(
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מרן רואה עולמו בחייו
"ועתה כתבו לכם"

לימים זכינו והקים מרן את הארגון הנפלא "ועתה כתבו לכם", בראשות רב הפעלים 
בחורים  ורבבות  עליו אלפים  נמנו  הי"ו, אשר  אליעזר שמחיוף  רבי  הרבים  מזכה 

ואברכים יקרים שכתבו תשובות בהלכה ומאמרים בדברי תורה.

כמה עונג ושמחה היו למרן בכנסים אלו, בל יתואר ובל ישוער. פעמים רבות היה 
רגיל לספר על האי גברא רבה הגאון רבי מנצור בן שמעון זצוק"ל שביקש ממנו מרן 
על אף גילו המבוגר לבוא ולהשתתף באחד מכנסים אלו, היאך התרגש וכולו קרן 
מאושר ושמחה לראות את בני התורה הספרדים פורחים ומשגשגים 'בן פורת יוסף', 
באשר בעבר בהיותם בישיבת "פורת יוסף", מנין כל התלמידים יחד עם הרבנים היה 

מגיע ל-70 בלבד, ואילו כיום ישנם רבבות של בחורי ישיבה, כן ירבו.

להלן דברים משיעורו של מרן על הנ"ל, מתוך הספר "מעדני המלך" )חלק א עמוד צג(: 

יום אחד הכרזנו שכל מי שיכתוב חידושי תורה, תהיה ועדה שיבדקו את החידושים, 
יראו מי הולך בדרך הישרה, ויתנו לו פרסים לפי כוח הפסק דין, וכך היה.

הזמנו את כל אלה ששלחו חידושי תורה, וגם אלה שלא שלחו, היו למעלה מחמשת 
אלפים אברכים, בן פורת יוסף. עשינו את הכנס בבנייני האומה, אין מקום אחר 

שיכיל את כולם, הזמנו גם את כל הרבנים שיהיו נוכחים, המעמד היה נפלא.

קהל הרבבות בכנס



  | 125מרן הרב עובדיה - מזווית אישית

באותו היום צלצלתי להרב ר' מנצור בן שמעון עליו השלום, איש צדיק, תלמיד חכם. 
הוא היה גר בבני-ברק, והיה כבר לעת זקנותו חלש ועייף.

ביקשתי אותו, אנחנו נותנים פרסים, יבוא כבודו ויכבד אותנו.

- כן, אבוא, בסדר. 

אחרי שעה קורא את בנו רבי נסים בן שמעון אב"ד בתל-אביב, "תביא לי מונית 
לנסוע  רוצה  אני 
האומה".  לבנייני 
אמר לו, מה יש לך 
הזמין  אמר,  שם? 
נותנים  שם,  אותי 
לאברכים.  פרסים 
אמר לו, "אבא, אתה 
טוב,  מרגיש  לא 
תיטלטל  תסע,  איך 
ותחזור  במונית 
בערב"? אמר לו, "אין 
מה לעשות, הבטחתי 
ואני  לקיים,  חייב 
ראה  ללכת".  חייב 
שהוא מתאמץ לבוא, 
'ותחדל לדבר אליה', 
הזמין לו מונית, ובאו 

לבנייני האומה.

למעלה  וישב  בא 
בנשיאות על ידינו, וכל הזמן היה צופה ומסתכל, בעיניים טובות, עיניים טהורות, 
ומברך אותם 'יוסף ה' עליכם ככם אלף פעמים, ה' יברך אתכם, ה' יתן לכם', מברך, 

וכל הזמן ממטיר ברכות.

אחרי שעתיים, כשגמרנו ובאנו ללכת, אמר לו לבנו, "בני, רצית למנוע ממני תענוג 
כזה, לראות כל כך ספרדים שלנו, כל כך לומדי תורה שיש לנו, בחורי חמד, ורצית 

למנוע ממני את התענוג הזה? רק להסתכל בהם זה תענוג"!

ברוך ה', זו מהפכה!

תהלות לאל, במבצע "ועתה כתבו לכם 5" בשנת תשע"א שהתקיים ב"בנייני האומה", 
נתן השם את חיני בעיני השופטים, ואף על פי שיודע אני בעצמי שאיני ראוי ולא 

כדאי, זכיתי אני הקטן והדל בפרס ראשון עם תעודת הוקרה ממרן זצוק"ל.

כמה עונג היה לראות את מרן קורן מאושר, שבאותם זמנים כבר היה ממעט מאוד 
מאוד ביציאותיו חוץ לביתו, אבל לכנסים אלו היה בא בחשק רב ובהתלהבות גדולה 
עד מאוד, וכל כולו היה שש ושמח בראות את הפירות שעתה הוא קוצר לאחר עמל 

וטורח שיגע וטרח וריבץ פעלים לתורה שנים רבות.

מרן עם הגאון הרב מנצור בן שמעון זצ"ל
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מרן.  בנוכחות  ברבים  דברים  לשאת  שמחיוף  אליעזר  מרבי  נתבקשתי  זה  לערב 
מתחילה סירבתי מאוד, אך כאשר הבקשה הגיעה מלמעלה, מבנו של מרן, הרה"ג רבי 
משה יוסף שליט"א שטען שזו השמחה של מרן שבני בניהם של תלמידיו ממשיכים 

את דרכו, קיבלתי עלי את הדין באהבה.

וזו הדרשה

ברשות מרן מלכא מורנו ורבנו הראשון לציון, שיחיה לאורך ימים ושנים טובים 
אמן. ברשות הרבנים הראשיים, ראשי הישיבות, דיינים וראשי ציבור נכבדים.

"במה אקדם ה', איכף לאלוקי מרום". נמצאים אנו בערב גדול וקדוש, ערב משמח 
ומרנין את הלב. מרגש לראות בן פורת יוסף, קהל כה גדול של בני תורה, בחורים, 

אברכים תלמידי חכמים. ה' עליכם תחיו.

בגמרא מסכת ברכות )דף ח ע"א(: אמר עולא, גדול 
דאילו  שמים,  מירא  יותר  כפיו,  מיגיע  הנהנה 
גבי ירא שמים כתיב, "אשרי איש ירא את ה'", 
ואילו לגבי נהנה מיגיע כפיו כתיב, "יגיע כפיך 
כי תאכל אשריך וטוב לך", "אשריך" - בעולם 

הזה, "וטוב לך" - לעולם הבא.

והשאלה נשאלת: מי הוא "היגיע כפיים" הזה, 
שכל כך חז"ל משבחים אותו, שהוא גדול יותר 
יראת  לו  יש  עצמו  הוא  האם  שמים?  מירא 
שמים או לא? שהרי אם הוא ירא שמים, אם 
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כן פשוט שהוא עדיף מירא שמים לבד, כי טובים השניים מן האחד. ואם אין לו 
יראת שמים, היאך יתכן שהוא עדיף מירא שמים?! והלא אברהם אבינו אמר )בראשית 

כ יא(: "רק אין יראת אלקים במקום הזה והרגוני"?

שאלה זו מיישב המהרש"א, שכאן מדובר בחכם שבא לידו ספק בהלכה, למשל, 
שחט בהמה ונמצא בה ספק, אולי היא טריפה אולי היא כשרה. יש חכם שמיראת 
שמים שבו, מחמיר על עצמו ולא אוכלה, עליו נאמר "אשרי איש ירא את ה'", 
אשריו בעולם הבא שהחמיר. אבל יש חכם שמייגע את עצמו לתור ולחפש בספרי 
הפוסקים ראשונים ואחרונים, עד שמוצא היתר ברור ומבוסס וסומך על שמועתו 
ואוכלה. תלמיד חכם זה מעלתו גדולה יותר, שבירר את ההלכה למעשה לאמיתה 
של תורה, ולא אסר מספק, עליו נאמר "אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא", 
אשריך בעולם הזה, שנהנה ואכל את האוכל, וטוב לו לעולם הבא, שהתייגע בתורה.

"צהלי ורוני יושבת ציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל"!

תהילות לאל יתברך, זכינו שזו הדרך שמתווה לנו מרן )שליט"א( השכם והערב: 
להתייגע בלימוד ההלכה, לדרוש ולחקור בכוחא דהיתרא, אשר לזה זוכים אך ורק 
מריבוי הלימוד בבית יוסף, וחיפוש מחיפוש לאורם של רבותינו, ראשונים כמלאכים 
ועד אחרוני האחרונים, מפי סופרים ומפי ספרים, כולם אהובים כולם ברורים, 
לישא וליתן במלחמתה של תורה, בשפה ברורה ונעימה, להוציא לאור תעלומה, 

וללון בעומקה של הלכה, עד אשר יעמוד דבר על בוריו.

זכורני ימים מקדם, אשר אבותינו ואבות אבותינו סיפרו לנו, מר סבי היקר רבי 
הלל נקי ע"ה, שהיה עובד קשה כל יום בגן סנהדריה, ולאחר יום של עמל וטורח 
היה בא לביתו, טועם משהו, ורץ לשמוע את שיעורו של מרן בבית הכנסת "שאול 
צדקה" בשכונת "בית ישראל" בירושלים. ובאותם ימים לפני כשישים שנה הגיע 
מרן ממצרים, והם היו מראשוני תלמידיו, שותים בצמא את דבריו, ובמתק שפתיו 
קרבם, והרעיף עליהם חום ואהבה גדולה, ומילא את ליבם בחשקת התורה, ובזכות 

זה שלחו את בניהם ובני בניהם לתלמודי התורה ולישיבות הקדושות.

אמרו חז"ל "ושננתם לבניך" - אלו תלמידך, כולנו תלמידיו של מרן - כולנו בניו 
של מרן. מרן אינו רק גדול הדור, מנהיג הדור, שכולנו סרים למשמעתו ולהוראותיו.  
מרן הוא אבא שלנו, הוא אבא שאוהב אותנו, הוא אבא שדואג לכולנו, שיהיו לנו 
תלמודי תורה, שנשב באהלה של תורה, שנדע את האסור והמותר. הוא אבא שדואג 
להדריך אותנו בדרך ישראל סבא, במידות טובות, במידות תרומיות, שיהיה שם 

שמים מתאהב על ידינו.

נברך את מרן אבינו עטרת ראשנו, שהקב"ה יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, 
ולא יעדי מינן זיויה ויקריה לעלם ולעלמי עלמיא, בבריאות איתנה ונהורא מעליא, 
ונזכה עם מרן בראשנו לקבל פני משיח צדקנו כבר  וירווה נחת מאיתנו תמיד. 

בחודש זה, "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל", אמן ואמן.

סיפר לי מר אבי הי"ו שבשעה שדיברתי בערב הנ"ל, הוא הסתכל כל השיחה על מרן, 
והנה עת הזכרתי את מר סבי ז"ל שהיה בא לאחר העבודה ורץ לשיעורו של מרן, 
מיד הרים מרן את עיניו והביט בי, כחפץ לשמוע כל מילה ומילה לרוות את הנחת, 
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ולקצור מפירותיו שטרח ויגע בהם בצעירותו לפני שישים שנה.

בסיום דבריי, זכיתי לקבל ממרן את סטירת החיבה, ותוך כדי הוסיף מרן "תלמד 
"מאור  בספרו  עליה  כתב  בדרשה,  שהקשיתי  שהקושיא  לי  שרמז  ]ונראה  שלי".  בספרים 

ישראל" בברכות שם, עיי"ש[.

ההלכה הצרופה על פי דעת מרן השלחן ערוך

דימונה
לימים קיבלתי הצעה מאת ידידי, גדול מזכה הרבים בארץ ובעולם, הרה"ג רבי זמיר 
כהן שליט"א, יו"ר ארגון "הידברות", לעבור לעיר דימונה כדי לעשות חיל יותר בקרב 
העם, כי הציבור שם צמא מאוד להלכה הצרופה כפי פסקי הספרדים, שקיבלנו עלינו 

את הוראות מרן השלחן ערוך וכפי שהחדיר בנו מרן זצוק"ל.

מיוסף עד יוסף - לא קם כיוסף

סטירת החיבה ממרן קבלת התעודה מיד מרן
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בכמה  שם  כשביקרתי  ובאמת, 
ובכמה שבתות למסירת שיעורים, 
היה ניכר החוסר בלימוד ההלכה 
למעשה, כמו בעוד ערים שונות, 
במנהגים  רק  דוגלים  רבים  כי 
דבר  הוא  שהמנהג  ואף  שונים, 
גדול, אך כל זה בתנאי שהתייסד 
המנהג על פי גדולי ישראל, אך 
ישנם הרבה מנהגים שאין להם 
מנהגי  ואף  בהלכה,  יסוד  שום 
השנים  במשך  השתרבבו  טעות 
עד שבא מרן ויישר הדרך וסיקל 
כנראה  והמכשולים,  האבנים 

למעיין בספריו. 

כתב מרן )שו"ת יביע אומר הנדפס מחדש חלק ז סימן מא הערה 4(: והנה רב ומו"צ בעיר בני 
ברק העיר לאחר הוראתי, שאין כן מנהגם וכו', ותמהתי עליו אז, שמאיזה 
מקום בא להעיר נגד הפוסקים, ומה לי במנהג כזה שאין לו שורש ולא ענף 
בפוסקים. ושוב טען שכיון שכך נהגו, הרי זה דבר התמוה לרבים להורות 
כן. ונוראות נפלאתי עליו שהוא הוא המורה דבר התמוה לרבים המבינים 
ויודעים פסקי הלכה. ואמנם הן רבים עתה עם הארץ, צריך ללמדם תורה 
ולומר שהמורה כהלכה הוא מורה  ולא להשאירם בבורותם ובבערותם, 
דבר התמוה לרבים, פליאה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה וכו'. והעיקר 

להלכה ולמעשה כאמור. עי"ש.

לימדום  הרב  לצערנו  אך  בתשובה,  לשוב  שזכו  רבות  משפחות  ישנן  ועוד,  זאת 
והדריכום שלא כהלכה הצרופה שאנחנו הספרדים קבלנו הוראות מרן השלחן ערוך 
רבנו יוסף קארו, בין להקל ובין להחמיר. והרגילום בחומרות שונות ומשונות שאינן 
ראויות להם ולמשפחותיהם, וכל שכן בציבור בעלי תשובה שאין להעמיס עליהם 
עם  ומחלוקות  חיכוכים  לידי  מגיעים  הדברים  כידוע,  רבים  במקרים  כי  חומרות, 
הוריהם או נשותיהם ובני משפחתם ועוד. על כן, בודאי שלפני כל חומרה שאדם 
רוצה לאמץ לעצמו, יש לשקול היטב אם גדולי ישראל הנהיגו אותה לאחרים, ולאחר 
מכן אם היא מתאימה לאותו אדם ולאותה משפחה, וראוי להתייעץ בזה עם תלמיד 

חכם המבין לנפשם העדינה של בעלי תשובה ומשפחותיהם.

פקס למרן
כדי לדעת אם עלי לקבל את ההצעה ולעבור לעיר דימונה, שאלתי דעת תורה לגדול 
הדור, פוסק הדור, ומנהיג הדור, שה' עמו בכל מקום, הלוא הוא מרן מלכא זיע"א, 

ושלחתי את השאלה בכתב עם צדדי הספק, כדלהלן:

מרן עם הרה"ג זמיר כהן שליט"א
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בס"ד              ד' אלול ה'תשע"ב, לסדר "ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך..."

לכבוד מורנו ורבנו מרן מלכא הראשון לציון שליט"א

אני תלמידו המתאבק בעפר רגליו, דוד שלום נקי הי"ו. לפני כעשר שנים עזבתי 
את ירושלים על פי דעת תורה של מורנו שיחיה, שאמר לי לעבור לעיר כרמיאל 
ולזכות את הרבים שם. לאחר כשלוש שנים עברתי לעיר ביתר... ואני מוסר 
שיעורים כל יום כרבע שעה בין מנחה לערבית, ובשבת קודש כשלש שעות 

לאחר התפילה בהנץ החמה.

ברצוני להתייעץ עם מורנו שיחיה, בדבר ההצעה שהציעו לי מהעיר דימונה 
לכהן כרב בית כנסת.

סיבת התלבטותי, כי אינני יודע אם באמת יש צורך בי בבית כנסת זה, מאחר 
ודרכם בקודש להזמין בכל שבת רב אורח למסור דברי אגדה וחיזוק. וגם בימי 
החול ישנה אפשרות להשיג אברך מדימונה שימסור שיעורים, כפי שהיה עד 
עתה. אם כן למה לי לעזוב את העיר ביתר, כשהם יכולים להסתדר בצורה 

אחרת.

כי הרבנים האורחים  כלל,  אין שם שיעורים בהלכה  וכמעט  אך מאידך, מאחר 
ענין  יש  אולי  כן  על  וחיזוקים,  פרשת השבוע  בעיקר  מוסרים  הבאים בשבתות, 
בבואי שמה, להרים קרן ההלכה. וכפי שהתארחתי שם בשבתות, וראיתי את 

צמאון הציבור ובעלי התשובה לידיעת ההלכה.

ובפרט שבחסדי השם עלינו, זכינו לחבר סט של 15 חוברות "בהלכה ובאגדה" 
מורנו  מפסקי  ההלכות  וכל  ועוד,  כשרות  טהרה,  ישראל,  ומועדי  השבת  על 
ורבנו שיחיה. וברוך השם משפחות רבות מעם ישראל שלא ידעו מה זו טהרת 
המשפחה ומה זו שבת, היום יודעים בעקבות החוברות הללו שנכתבו בשפה 
קלה ונעימה השווה לכל נפש, וללא שום חומרות נוספות. ובסייעתא דשמיא 
אפילו אנשים ונשים הרחוקים מתורה ומצוות, אוהבים ללמוד בהן, ועקב זה 
מתקרבים אט אט באהבה לתורה. ובהיותי גר בכרמיאל, עשינו מבחנים לבעלי 
בתים על ההלכות שבחוברות, על פי עצת מורנו שיחיה שעשה כן בצעירותו 

בבית הכנסת "שאול צדקה".

על כן יורנו המורה דעת תורה כדת מה לעשות, וכל אשר יאמר נעשה ונשמע.

בברכת "ימים על ימי מלך תוסיף, שנותיו כמו דור ודור"

תלמידו הדולה ומשקה מתורת רבנו לאחרים

דוד שלום נקי
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ענה לי דודי בכתב יד קדשו בזו הלשון:

"י"ט אלול תשע"ב. עלה והצלח לזכות את הרבים בלימוד ההלכה, חזק ואמץ כי ה' עמך 
בכל אשר תלך. עובדיה יוסף".

להרבות שיעורים בהלכה ולא בגמרא
על פי הוראת מרן, עברנו לעיר דימונה, וכאשר ציוונו, הקמנו "מרכז רוחני לעידוד 
לימוד ההלכה", בו אנחנו משתדלים לפתוח שיעורים בהלכה ולדרבן עוד אברכים 
שימסרו שיעורים בהלכה בכל אתר ואתר, כדי להחדיר בציבור את לימוד ההלכה 
הצרופה, וכמו שציוה מרן להרבות בשיעורי הלכה ולא בגמרא, כי לצערנו הרב, רבים 
המה בעלי בתים אשר לומדים שיעור גמרא בכל יום או דף היומי, אך לא משקיעים 
בלימוד ההלכה כלל, ואפילו הלכות פשוטות בהלכות שבת, ברכות, תפילה ומועדים 

אינם יודעים, ופעמים רבות נכשלים באיסורים מן התורה ומדרבנן.

ופעם התבטא מרן בזו הלשון: "צריך לרדת אל העם, צריך לאהוב את העם, איך 
לאהוב? במה לאהוב? להגיד לו 'אתה חביבי', 'אתה עיני'? זה לאהוב אותם?! תפתח 
לו את העיניים! שלא יכשל חס ושלום באיסורי שבת, באיסורי סקילה! אם לא ידע 
מה זה שבת, איך שומרים שבת, הם נכשלים המסכנים, אלו האנשים שלא יודעים 

- ואם היו יודעים לא היו נכשלים".

אוהב ה' שערים המצוינים בהלכה

)מסכת ברכות ח ע"א(: מיום שחרב בית המקדש, אין לו להקב"ה  אמרו חז"ל 
בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. ועל הפסוק: "אוהב ה' שערי ציון 
מכל משכנות יעקב", דרשו חז"ל: אוהב ה' שערים המצוינים בהלכה, יותר 
והיעב"ץ, שאוהב הקב"ה  וביארו המהרש"א  מבתי כנסיות ובתי מדרשות. 
בתי מדרשות שלומדים בהם הלכה פסוקה ]שהם כלשכת הגזית שהשכינה 
שורה עליהם[, יותר מבתי מדרשות שאין לומדים בהם הלכה פסוקה, שהרי 
אם אינו בקי בהלכה, כשול יכשל, כי "אין ּבּור ירא חטא, ולא עם הארץ 

המשב"ק ר' צבי חקק הי"ו מקריא למרן את הפקס
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- חסיד". ואמרו באבות דרבי נתן )פרק כט מ"ז(: "כל מי שיש בידו מדרש ואין 
בידו הלכות, לא טעם טעם של חכמה. הוא היה אומר, כל מי שיש בידו 

מדרש ואין בידו הלכות, זה גיבור ואינו מזוין".

ללמוד  הנוהגים  בתים  בעלי  ישנם  סק"ה(:  רמו  סימן  )יו"ד  כהן  השפתי  וכתב 
אבל  בפוסקים.  לומדים  ואינם  ותוספות,  רש"י  פירוש  עם  תלמוד  יום  בכל 
ולמעשה,  להלכה  התורה  דיני  הפוסקים  בספרי  ללמוד  שצריכים  היא  האמת 
שזהו שורש ועיקר לתורתנו, ואינם יוצאים ידי חובת מצות תלמוד תורה כלל 
בלימוד התלמוד, ולכן אם אינם לומדים אלא שלוש או ארבע שעות בכל יום, 

לא ילמדו גמרא בלבד.

גם הגאון רבנו זלמן כתב: אדם שאין לו פנאי הרבה, צריך שיהיה כל לימודו 
בלימוד הדינים המביאים לידי מעשה, שהם ההלכות הצריכות לכל אדם לדעת 
אותם, כדי לקיים את המצוות, ולהזהר שלא להיכשל באיסורים חס ושלום. 
דהיינו בשולחן ערוך אורח חיים, ומעט יורה דעה, ומעט באבן העזר וחושן 
משפט, כל הלכה ברורה בטעמה על פי הבית יוסף. ובספר תשובה מאהבה 
כתב: זה השולחן אשר לפני ה' שמו נאה לו "שולחן ערוך - אורח חיים", 
אשר בו כל ההנהגות והדינים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ובו הלכות 
מההמון  ראיתי  כאשר  ולא  ההלכות,  ויתר  הנהנין  וברכות  לשבת  גדולות 

שלומדים בכל יום דף גמרא, ואינם יודעים דיני ברכות הנהנין והלכות שבת.

על כן, אדם שזמנו מצומצם מאוד, יפנה זמנו קודם ללמוד הלכה למעשה, 
באיסורים,  ושלום  חס  יכשל  ולא  המצוות,  את  לקיים  היאך  שידע  כדי 
וכשיזכה להבין יותר בערכה של התורה, שאז כבר בודאי ימצא יותר זמן 

ללמוד בכל יום, יעסוק גם בלימוד הגמרא. )הליכות עולם חלק ח עמוד שלז(

עכשיו הם מכירים את מרן
בשיעורים אלו בסייעתא דשמיא לא נוטים מדבריו של מרן ימין ושמאל, בין להקל 
ִנְמָצא  ְוַעְוָלה לֹא  ִפיהּו,  ּבְ ָהְיָתה  "ּתֹוַרת ֱאֶמת  ו(:  )מלאכי ב  ובין להחמיר, וכמו שנאמר 
ָפָתיו", ודרשו חז"ל )ספרא שמיני א ועוד(: "תורת אמת היתה בפיהו" - שלא טימא את  ִבׂשְ
הטהור ולא טיהר את הטמא. "ועולה לא נמצא בשפתיו" - שלא אסר את המותר 
ולא התיר את האסור. ואמרו בירושלמי )מסכת תרומות סוף פ"ה(: כשם שאסור לטהר את 

הטמא, כך אסור לטמא את הטהור.

ופעם בשיעור, אמר לי אחד החברים, קודם שבאת לדימונה, לא היינו מכירים לא 
את מרן ולא את פסקי מרן, ורק אחת לארבע או חמש שנים מבחירות לבחירות היינו 
רואים את התמונה שלו בסטיקרים, ופעם אחת זכינו לראותו שבא לפני כעשרים 
וחמש שנה יחד עם המקובל האלהי רבי יצחק כדורי זצוק"ל כדי לחזק את הציבור 
לבחור בתנועת ש"ס, אבל עכשיו ברוך השם אנחנו מכירים ויודעים בכל השנה ובכל 

יום ויום מי זה מרן, ומהן פסיקותיו, הנהגותיו והליכותיו המשמחים אלוקים ואנשים.
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לימוד המשנה ברורה
פעם אמר לנו מרן בשיעור בישיבה, כי הן אמת שהלימוד 

בספר משנה ברורה, הוא נפלא ואין ערוך אליו להבנת דברי 
מרן השולחן ערוך. אך פעמים רבות פסק הרב כדעת הרמ"א ולא כדעת 

מרן, וכן פעמים שמפרש את השולחן ערוך לא כפי שבאר מרן בעצמו בחיבורו 
הבית יוסף, אלא כדעת רבותינו האחרונים המגן אברהם, הגר"א ועוד. ]כמבואר 
בהקדמתו למשנה ברורה חלק א', ושם תראה שלא היו מצויים בידו ספרי אחרונים 
רבים  שאחרונים  ברורה,  במשנה  לומד  כל  שרואה  וכפי  הספרדים,  מרבני  רבים 
מרבני ספרד גדולי עולם, לא הזכירם הרב, כי לא היו בנמצא אצלו מחמת ריחוק 
המקומות וקשיי ההדפסה של אז. ובענוותנותו הגדולה, חיבר הרב את חיבורו בעיקר 
לאנשי מקומו ולמדינות אשכנז שקיבלו את הוראות הרמ"א, ולא ידע כי יבוא יום 
ויזכהו השם יתברך שיתפשטו חיבוריו בכל העולם כולו אף בקרב בני ספרד.[ על 
כן, בני ספרד הלומדים "משנה ברורה", עליהם לעיין לאחר מכן בספרי 
חכמי הספרדים הפוסקים כדעת מרן השולחן ערוך בין להקל 

ובין להחמיר. )ועיין בספר האדיר עין יצחק עמ' קלג, שלב(

לקט קצר מספרי מרן מלכא בענין קבלת הוראות
מרן השלחן ערוך, בין להקל ובין להחמיר

אין המורה הוראות רשאי להחמיר לספרדי נגד מרן השולחן ערוך.

כתב הגאון רבי חיים פלאג'י ]לפני כ-150 שנה[ בשו"ת חיים ביד: גלוי וידוע בכל העולם, 
כי חכמי ספרד וצרפת קיימו וקיבלו עליהם ועל זרעם לפסוק הלכה בכל מקום כדעת 
מרן רבנו יוסף קארו זצ"ל, ואפילו אם יחלקו עליו כל האחרונים. והמחמיר לאחרים 
נגד פסק מרן, ענוש יענש בידי שמים, שמאבד ממונם של ישראל. ולדעת כמה גדולים 
ושלום,  חס  מכפר  הכפורים  יום  שאין  לחבירו,  אדם  שבין  עבירות  על  כעובר  דינו 
ושגגת תלמוד כזאת בודאי שעולה זדון. וכן כתב הגאון רבי אברהם אבוש גאב"ד 

פרנקפורט.

שנה[  כ-350  לפני  מצרים,  דין באלכסנדריה של  בית  פראג'י, אב  יעקב  רבי  ]הגאון  ובשו"ת מהרי"ף 
כתב: בארץ ישראל, המרא דאתרא הוא מרן השולחן ערוך, ונהגו לסמוך עליו בכל 
דיני התורה, בין להקל ובין להחמיר, והוקבעו דבריו כהלכה למשה מסיני שאין בה 
מחלוקת כלל, והנוטה מדבריו אפילו מקולא לחומרא, הרי הוא כאילו נוטה מדברי 
אדם  רשאי  להלכה,  ואמנם,  ע"כ.  ונקרא מזלזל בכבוד רבותיו.  תורתנו הקדושה, 
להחמיר על עצמו אף שמרן מיקל, אך להורות לאחרים להחמיר בודאי שאינו רשאי, 
אלא עליו להורות להם את הדין. ורק במקום שכתב מרן שבעל נפש יחוש לעצמו, 

יש להודיע את השואל אם ירצה להיות בעל נפש ולהחמיר לעצמו.

והראשון לציון הגאון רבי יוסף חזן בעל חקרי לב, כתב: "תלמיד חכם בביתו 
ובחומותיו רשאי להחמיר על עצמו, אבל דיין ומורה צדק הקבוע לדון ולהורות, 
אינו רשאי להורות אפילו להחמיר נגד דעת מרן שהוא מרא דאתרא. והגאון רבי 
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ישועה בסיס, גאב"ד תוניס, כתב: אנו מקובלים שבכל מקום שהגאון רבי 
יצחק טייב בעל ערך השולחן העלה להחמיר נגד מרן, למעשה לא היה מורה 

לאחרים אלא כדעת מרן, ורק לעצמו היה מחמיר.

כאשר  הפסח  בהלכות  לעצמו  מחמיר  אחד  שכל  "אף  החיד"א:  מרן  וכתב 
תאווה נפשו, 'את צנועים חכמה' להחמיר בביתו ובחומותיו. וכל מה שיוכל, 
הדין  פי  על  יורה  להוראה,  הגיע  ואם  אדם.  לבני  מסתוריו  מלגלות  יתחמק 
דוקא". ועוד כתב: הרוצה להחמיר בתוך ביתו, הנה מה טוב, ואמנם לאיש 
אשר אלה לו, יותר טוב אם ישים אל לבו לדקדק בדברים חמורים מאלה, שהם 

עיקרי הדת ושורשן, שיהיה בעל מידות תרומיות.

והגאון רבי אברהם כלפון, כתב בספרו לקט הקציר, שפגש את הגאון החיד"א 
בשנת תקס"ד בליוורנו, ואמר לו שמנהגו תמיד לנהוג כדעת מרן השולחן ערוך, 
זולת במקומות שדעת רבנו האר"י ז"ל אחרת. וגם זה אינו מחמיר אלא לעצמו, 

אבל לאחרים אינו מורה אלא כדעת מרן השולחן ערוך.

וכתב הש"ך: אסור לאסור את המותר אפילו בשל גוי, ואפילו שאין הפסד בדבר. 
ואם הוצרך לאסור מחמת הספק, כל שאין האיסור ברור כשמש, צריך המורה 
לומר לשואל, שאין האיסור ברור. וזו לשון הרא"ש: "ועל האוסר להביא ראיה 

ברורה וחזקה, כי התורה חסה על ממונם של ישראל".

ובספר תשובה מאהבה כתב, מי ששגג והטריף בהמה שלא כדין, עונשו חמור 
יותר ממי ששגג והכשיר שלא כדין, כי המכשיר, חטאו בענין שבין אדם למקום, 
וכשישוב בתשובה, ושב ורפא לו, מה שאין כן הראשון שחטאו גם בענין שבין 
אדם לחבירו, שאיבד ממונו של חבירו על חינם, אין יום הכיפורים מכפר עד 

שישלם לו מביתו, או ירצה את חבירו שימחל לו.

והגאון רבי שלמה לניאדו, אב"ד ארם צובה, כתב בשו"ת בית דינו של שלמה: 
"אנחנו הולכים אחרי מרן בכל חוקותיו ובכל משפטיו, בין להקל בין להחמיר, 

ואין להביא ראיה מן החולקים עליו". 

והגאון רבי יעקב אלגאזי, כתב: אנחנו אתריה דמרן הוא, ואנו נוהגים לפסוק 
ככל הוראותיו, בין להקל בין להחמיר. וכן כתב הגאון רבי אליהו ישראל. ע"כ.

"מלאים חומרות כרימון"
ה ַדע ָלְך, כי תהילות לאל יתברך זיכנו לשמוע את מרן  ה ְוַאּתָ ָמֶעּנָ ועתה ׁשְ
בשיעוריו ברבים זה למעלה משלושים שנה, ומעולם לא היה סגנון דיבורו 
ומעולם לא שמענו מפיו למשל שאמר  בהן,  וכיוצא  חומרות  בעניינים של 
להחמיר ולא לפתוח בקבוקים וקופסאות שימורים בשבת, או שלא לסחוט 
לימון בשבת, או שלא להכין קפה אלא בכלי שני, או שלא לרסק בננה בשיני 
המזלג אלא בשינוי בידית המזלג, וכיוצא באלו החומרות, כי כך היה דרכו 
בקודש לומר את ההלכה הצרופה לציבור ללא מיני חומרות שאין להן סוף. 
ופעמים שהיה רוצה להראות את חוזק ההלכה הברורה, היה מתבטא בלשון 
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שאף הוא עצמו מיקל בזה, וכמו שאמר פעם שהוא עצמו סוחט לימון בשבת, 
והוא עצמו נותן את המים מהמיחם על הקפה בשבת.

ומכאן תוכחת מגולה לאותם המייצגים כביכול ברבים את דעת מרן, אך לצערנו 
הרב אין זו האמת, כי בכל עניינים אלו וכיוצא בהם מורים הם ברבים להחמיר, 
ואף אם יזכירו את דעת מרן שמתיר, אבל כל גישתם להורות את החומרה 
שבדבר, ועליהם יאות להליץ מה שמרן היה אומר "מלאים חומרות כרימון". וכל 
זה נגרם להם, מחמת שלא זכו לשמוע את מרן ברבות השנים, היאך היה מבאר 
את ההלכה במקורותיה מהגמרא והפוסקים ראשונים ואחרונים על פי כללי 
הפסיקה ההלכתית המסורים לנו מדור דור, וכאשר היה מתברר הדין שמותר, 
היה אומר: מותר, ולא היה מעמיס חומרות שונות, ומעולם לא התבטא בלשונות, 
כגון: "ומה איכפת לך, תחוש לזה ותחוש לזה", "ולמה לא לחוש" וכיוצא בהן.

"וכי כל היום נשב ונעשה חומרות וחומרות"
ועתה אשאלך ידידי, כשהרמב"ם פסק שמותר לחמם מרק בשבת, וכי מה הורה 
לאשתו שלא תחמם, כדי לחוש לחולקים?! וכשמרן השלחן ערוך פסק שמותר 
לסחוט לימון בשבת, וכי מה הורה בביתו לאשתו שלא תסחט?! וחוששני מאוד 
שבדרכם הלזו, שמא חלילה תשתכח תורת מרן גדול הדור ופוסק הדור, כי 
רק ריבוי חומרות וחששות שומעים מהם, באופן שאט אט ההלכה הצרופה 
שאמר מרן משתכחת. ולפני איזה זמן ראיתי דבר מוזר מאוד באיזו מועצה 
דתית שהכינו לוח שנה לזמני קבלת שבת כדי לחלק לתושבי העיר שרובם 
לצערנו לא כל כך שומרי תורה ומצוות, וכתבו בצד תזכורות נחוצות לשבת, 
ואחד הדברים "לפתוח קופסאות שימורים ובקבוקים לפני שבת". ולפלא בעיניי, 

מרן שקוע בלימודו, ואינו מבחין בהופעתו של ראש הממשלה
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שלציבור כזה שהלוואי שישמרו את השבת כיאות, לא מצאו מה להזכיר להם, 
רק את החומרות הללו?! וזכורני שפעם התבטא מרן בלשון זו, "וכי כל היום 
נשב ונעשה חומרות וחומרות". ודי בזה למבין, ישמע חכם ויוסף לקח, ויקבל 

את האמת ממי שאמרה.

התייחסות הרמ"א לחומרות
צא וראה מה כתב רבנו הרמ"א בספרו תורת האשם: מי שרוצה להחמיר ולנהוג 
איסור בדבר שלא מצינו שהחמירו האמוראים, כגון באיסור שהתבטל בשישים 
וכיוצא בזה, הרי זה כמו אפיקורסות ויצא שכרו בהפסדו. וכן כתבו מהר"ם 
מרוטנבורג והרש"ל )ים של שלמה חולין פ"ח ס"ו( שהמחמיר בדבר שלא הוזכר בתלמוד, 
הרי זו כמינות. ובתשובות הרמ"א נשאל )סימן נד( על שמן זית שרצה השואל 
לאסרו מסיבה שהיא. וכתב: הנה לדעתי אין לחוש לדבר זה וכו', ואם משום 
בירושלמי,  אמרו  כבר  עצמו,  על  להחמיר  שרוצה 
לא דייך מה שאסרה לך התורה, אלא שאתה מבקש 
לאסור עליך דברים אחרים. ותני חזקיה כל מי שהוא 
את  אשאל  ואני  הדיוט.  נקרא  ועושהו,  מדבר  פטור 
ואני  לקסי"ן,  שקורין  דגים  אוכל  אינו  אם  כבודו 
אותם  שמושחים  שהגידו  אדם  בני  הרבה  שמעתי 
לפעמים בשומן חזיר. ולכן לדעתי המחמיר בדבר זה, 
אינו אלא מן המתמיהים. והשל"ה כתב, אדרבה זכות 
הוא לאדם לאכול מאכל שיש בו דבר איסור והוכשר 
על פי התורה בביטול בשישים וכיוצא בזה. ואותם 
רוצים  ואינם  בעצמם  סלסול  שנוהגים  המחמירים 
לאכול מאכל שיש בו תערובת איסור הגם שהתבטל 
וכן נמנעים מלאכול שום מאכל שהיה עליו  בשישים, 
איזה שאלת חכם, הגם שהוא דבר פשוט ומבואר דינו 
הוא,  מצוה  ואדרבה  החסידות,  מדרך  זה  אין  להיתר, 
יאכלו ענוים וישבעו, כי הוא כסיבה מאת ה' יתברך 
שישוב האיסור להיתר. )פתחי תשובה יורה דעה סימן קטז ס"ק 

י, דרכי תשובה קטז ס"ק קט ועוד(

אם היה הלל הזקן בזמנינו, היו בזים לו שהוא רב של בעלי בתים
זכורני כי בעת הבחירות לעיריית ביתר עילית ה'תשס"ט, אירגנו שם כנס ענק בליל 
שבת קודש בבית המדרש "יחוה דעת", שבו הייתי מכהן כרב בית הכנסת וראש כולל, 
והשתתפו שם גם הגאון רבי זמיר כהן שליט"א ועוד, ובזמנו שלח מרן את אלי ישי 
הי"ו שישבות בשבת בביתר, כדי לחזק את המועמד של מרן. או אז דיברתי בזכות 
הגדולה שאנחנו בני ספרד זוכים לשמוע בקול מרן לכל אשר יאמר כי הוא זה, בין 
להקל בין להחמיר, כי תורת אמת היתה בפיהו, ולא כאותם מסכנים שלא זכו להכיר 
את פסקיו, וטענתם בפיהם כאילו מרן תמיד מיקל והלכותיו לבעלי בתים. ונומתי 
שאם היה הלל הזקן בזמנינו, היו בזים לו שהוא רב של בעלי בתים, כי הוא כל 
הזמן מיקל ]ומענין שדוקא נפסקה הלכה כבית הלל[, ואף לא היו מקבלים את בניו 

בתלמודי תורה מסויימים, כי אינם "בני תיירה" אלא "בני בעלי בוסים"...

הרמ"א
רבי משה איסרליש
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הבבא סאלי זי"ע
ציון הבבא סאלי בנתיבות

"אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד" )משלי ג טז(
או אז באותו שבוע באתי למרן לאיזה ענין, והיה שם אלי ישי וסיפר למרן את אשר 
אמרתי בליל שבת. מיד אמר לי מרן תשב, וביקש שאוריד את הכובע, ונתן לי שתי 
סטירות של חיבה, אחת בימין, ואמר: "אורך ימים בימינה", ואחת בשמאל, ואמר: 

"בשמאלה עושר וכבוד".

קבלת תענית
לימים, כאשר בעוונות הרבים התחיל מצבו הבריאותי של מרן להתדרדר, הצטרפנו 
יחד עם כל בית ישראל לתפילות ותחנונים לפני יושב במרומים, וקיימנו בעצמנו מה 
שאמרו חז"ל )ברכות יב ע"ב(: כל שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו ואינו מבקש - נקרא 
"ואני בחלותם  חוטא. ואם תלמיד חכם הוא - צריך שיחלה עצמו עליו. שנאמר: 
וקיבלנו על עצמנו  כן, אירגנו עשרה אברכים  נפשי". על  לבושי שק, עניתי בצום 
תענית מבעוד יום, ולמחרת בבוקר נסענו לציון "בבא סאלי" בעיר נתיבות, וקראנו 
שם את כל ספר התהילים עם סליחות. ואף בליל שבת האחרונה פרשת נח, התאספנו 
כל הציבור לאחר הסעודה לקריאת תהילים. אך בעוונות הרבים, נצחו אראלים את 
המצוקים ונשבה ארון האלוקים, באותו שבוע יום שני - יום המר והנמהר ג' מרחשון 
תשע"ד, כבו המאורות, ומרן עלה בסערה השמיימה. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, 

אמן.
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הכתרת מורנו הרב לראשון לציון 
והרב הראשי לישראל

"ימים על ימי מלך תוסיף..."
אמרו חז"ל )מסכת יומא לח ע"ב( על הפסוק, 
שלא  עד  השמש',  ובא  השמש  'וזרח 
כבתה שמשו של זה, זרחה שמשו של 
זה. תהילות לאל יתברך, אשר בחמלתו 
וכבר  גואל,  לנו  השבית  לא  עלינו, 
שתי  סמך  מרן,  של  לפטירתו  סמוך 
ידיו על ראש בנו, טהור הלב, אשר לא 
זז מפסקי מרן אביו ימין ושמאל, מרן 
הראשון לציון והרב הראשי לישראל, 
נשיא אלקים אתה בתוכנו, נשיא בית 
הדין הרבני הגדול, הגאון רבנו יצחק 

יוסף שליט"א, ירום ונישא וגבה מאוד, 
"ימים על ימי מלך תוסיף, שנותיו כמו דור ודור".

הרב הראשי מחזק את דימונה
זוכה העיר דימונה מידי פעם בפעם לביקורו של כבוד 
לישראל  הראשי  והרב  לציון  הראשון  ורבנו  מורנו 
התושבים  את  ומחזק  שליט"א,  יוסף  יצחק  רבנו 
ובדרך ההלכה הצרופה של מרן  בהשקפה אמיתית 
זצוק"ל, ומשמח את הציבור כיד השם הטובה עליו, 

וכולם שותים בצמא את דבריו.

תודה לבורא עולם
סוף דבר הכל נשמע, אנו מודים לבורא 
של  דורו  מבני  להיות  שזיכנו  עולם 
מרן מלכא רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, 
ולהימנות מתלמידיו ושומעי לקחו. וכמו 
כן שזיכנו להימנות מתלמידיו, מקורביו 
הראשון  מרן  בנו  של  לקחו  ושומעי 
לציון והרב הראשי לישראל רבנו יצחק 
יוסף שליט"א, הן בתורתו שבכתב והן 
בתורתו שבעל פה, אשר "בכל הארץ 
ועל  מליהם".  ובקצה תבל  קוום,  יצא 
הכל שזיכנו להיות ממעתיקי השמועה 
מורנו  ובנו  זצוק"ל  מרן  תורת  של 
הדברים  את  ולהעביר  שליט"א,  הרב 
על  פה  שבעל  בתורה  ישראל,  לעמך 

בהכתרה

 

  בדימונהבשיעור  
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מורנו הראשון לציון
בביקור בביתנו

ידי מסירת שיעורים בהלכה ובאגדה, ובתורה שבכתב באמצעות החוברות "בהלכה 
ונעימה, אהובה וברורה,  ובאגדה", 'אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל', בשפה קלה 

השווה לכל נפש, לרבות גם אותם שעדיין לא זכו לשמור את דרך עץ החיים.

חובה גמורה
את  ולהנחיל  להמשיך  מאיתנו  ואחד  אחד  כל  על  מוטלת  וגמורה  קדושה  חובה 
שושלת ומורשת מרן מלכא זצוק"ל לדורות הבאים, בהלכה ובהשקפה, כי רבים רבים 

ללמוד  תפקחנה  שעיניהם  זכו  לא  שעדיין  הם 
האמת  ומן  והשקפותיו,  הנהגותיו  מהלכותיו, 
הצרופה שהיתה יוצאת מפיו הקדוש והטהור. וכל 
עליהם,  תגן  מרן  זכות  בזה,  והמעשים  העושים 
ויזכו לכל מילי דמיטב, בעולם הזה ובעולם הבא, 
ונזכה בקרוב לגאולת עולמים, וכברכת מרן שהיה 
רגיל לברך בסיום הרצאותיו: "ובימיכם ובימינו 
תיוושע יהודה, וישראל ישכון לבטח, ובא לציון 

גואל במהרה בימינו, אמן".

 בחלום אדבר בו
מתוך דברי הפתיחה לחוברות 'השבת' ו'האבלות' "בהלכה ובאגדה":

בטהרות,  עוסק  בהיותי  כי  נאמנה,  זו  ועדותי 
היקר  בספר  ולדורות.  לשעה  ולהורות,  להשכיל 
התחבטתי  יחזה.  שדי  מחזה  אשר  הזה,  והנפלא 
ידיי,  את  בה  מצאתי  שלא  הלכה  באיזו  רבות 
כמה  עם  עליה  ונועצתי  רגליי.  לכף  מנוח  ולא 
תלמידי חכמים, גדולים ונשגבים. ובראשם מורנו 
הרב, אור הנערב, נאמן בית רבינו, עטרת ראשנו, 
וצניף תפארתנו, אהוב ליבנו, ומאור עינינו, ראש 
ישיבתנו, מרן הראשון לציון, העומד בפרץ לשמירת 

הצביון, מורנו הגדול, רבנו יצחק יוסף שליט"א.

ובהיותי על משכבי, ואראה בחלומי, מראות 
אלוקים חיים, אשר מרן קודש הקודשים, 
ידיים,  ורחב  גדול  מדרש  לבית  נכנס 
התיישב עם ספר, בו צלל כמים. ונזדרזתי 
באור  אשר  המאירים,  פניו  את  להקביל 
יקוד היו מזהירים. ובחרדת קודש הוצאתי 
מחיקי, מנחת שי מנת חלקי. קובץ הלכות 
הכינותי  אשר  ושמועות,  רעיונות  ואגדות, 
לחג השבועות. וישא מרן את עיניו, ובאור 
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בהיר האירו פניו. והעזתי פני ואמרתי, כי המלאכה טרם גמרתי. וכל 
יומא הנני עמל יגע ואוסף, וכל דברי גודלו על ברכי יוסף. והוא המשיך 
ראיתיו  ופתאום  מורה.  יעטה  ברכות  גם  וקורא,  עוסק  להיות  בשמחה 
שהעט מן השלחן היה לוקח, וכמה מילי עריבות היה כותב ורוקח. ויאמר 

אלי: שלום לך שלום, ואיקץ והנה חלום...

תהילות לאל יתברך, כי זה משכבר השנים, מעת 
בוראי,  זיכני  הנפלאות,  בחוברות  עוסק  היותי 
מראות  בחלומי,  ואראה  משכבי,  על  בהיותי 
אלוקים, הלוא הוא מרן מלכא קודש הקודשים, 
"בהלכה  החוברות  ואראהו  בשמחה,  שרוי  כולו 
ובאגדה" הכתובים ממעייניו, ויהיו הדברים ערבים 
לפניו, כי מצאתי חן בעיניו. ומזה בוננתי, ששש 
ושמח הוא באשר הכינותי, כי על פי הוראותיו 
כיוונתי, ובספריו המאירים בוננתי. וכל מטרתי, 
לדבריו  בניו הצמאים,  וטרחתי, להשקות  יגיעתי 

הערבים כה כמהים.

ואף גם זאת זכור אזכור, עת אשר זדים קמו 
עלי, אנשים קשים חורשי מזימות המתייצבים 
י.  ֻרּקִ ְלִעי  ּבִ ַעד  רוחי,  השב  נתנוני  ולא  לנגדי, 
עתי, אות לטובה הראני, ויראו  ּוַ ׁשִ ואל בוראי 
לך  ונחת  עזרתני,  אתה  כי  ויבושו,  שונאי 
בוראי  וישמע  עליך משנתי.  ועריבה  בעבודתי, 
לקול שוועי, ויראני בחלומי, להאי ריש קרתא 
קדישא דירושלמי, כולו מאיר אורה, עוטה אור 
כשלמה, הגאון הגדול רבי שלום משאש זצוק"ל, 
בהני  חדי  הוא  בריך  קודשא  כי  ויבשרני, 
חיבורים, המשמחים אלוקים ואנשים, ומצדיקי 
הרבים ככוכבים, את הדרך לבניו מאירים. או 
אז שמח ליבי, ומותני שינסתי, וה' עזרני, דבר הלכה להביא, לעם זו יצרתי לי.

והוא  בחלומי,  ואראה  שנית,  ואחלום  ואישן 
יושב ממולי, האי ריש מתיבתא קדישא, דיינא 
דנחית לעומקא דדינא, אב בית דין מקודש, 
וכל העם עונים אחריו מקודש מקודש, אלוף 
נעוריו של מרן זצוק"ל, הגאון רבי יעקב עדס 
זצוק"ל, ויבט בי בחיבה יתירה, עינא קדישא 
בהפצת  ותמיכה,  לאות  והיה  פקיחא,  ועינא 
אתר  בכל  קדישא,  עמא  לכל  התורה,  זאת 

ובכל פינה, כי זהו רצון בוחר התורה.

תם ונשלם שבח לאל בורא עולם

עיצוב כריכה

הנרות  את  להדליק  האשה  "על  ע"ב(:  מח  )בראשית  הקדוש  הזוהר  אומר 

שיאירו  קדושים  לבנים  וזוכה  לה.  הוא  עליון  הלב, שכבוד  ובשמחת  ברצון 

בעלה את  ומזכה  בעולם,  שלום  וירבו  שמים,  וביראת  בתורה  העולם  את 

באורך חיים ושנים טובים".

ה ֲאֹדָני, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ

נּו ְלַהְדִליק ֵנר  ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

ת. ּבָ ל ׁשַ ׁשֶ

לאחר ההדלקה, תעצום את עיניה ותתפלל:

יְִהי  ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ֲאדָֹני ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ֶׁשְּזכּות ֲאבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים, ַּתֲעמֹד 

ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ָּבִנים,  ּוְבֵני  ָּבִנים  ְלַגֵּדל  ְוַזֵּכנּו  ֵּביֵתנּו,  ְּבֵני  ּוְלָכל  ּוְלַבֲעִלי  ִלי 

ִמּדֹות  ַּבֲעֵלי  קֶֹדׁש,  ֶזַרע  ֱאֶמת  ַאְנֵׁשי  ֱאלִֹהים,  ְוִיְרֵאי  ַּבּתֹוָרה  עֹוְסִקים  ּוְנבֹוִנים, 

טֹובֹות, ְּדֵבִקים ְּבָך ְורֹוְדֵפי ִמְצוֹות, ְוִיְהיּו ְמִאיִרים ְלָכל ָהעֹוָלם ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצוֹות, 

ְוַחִּיים  ְּבָרָכה  ֶׁשַפע  ָעֵלינּו  ְוַתְׁשִּפיַע  אֹור".  ְותֹוָרה  ִמְצָוה  ֵנר  "ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ּוְבֵלָבב  ֶּבֱאֶמת  ְלָעְבְּדָך  ּוְתַזֵּכנּו  ֵאיָתָנה,  ּוְבִריאּות  ּוַפְרָנָסה טֹוָבה  ְוָׁשלֹום,  טֹוִבים 

ְוָׁשִנים,  ָיִמים  ַוֲאִריכּות  ר ְוָכבֹוד  ֶ ר ְועֹשׁש ֶ ְוֵתן ָלנּו אֹשׁש ְוַתְׁשֵּכן ְׁשִכיָנְתָך ֵּביֵנינּו,  ָׁשֵלם, 

ָהַרע  ַעִין  ָּבנּו  ִיְׁשלֹט  ְוַאל  ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבית  ַעְּמָך  חֵֹלי  ְלָכל  ְׁשֵלָמה  ְרפּוָאה  ְוִתְׁשַלח 

ְוִנְזֶּכה ַלְּגֻאָּלה ַהְׁשֵלָמה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. ּוֶפַגע ַרע ְוׁשּום חִֹלי, 

ִּבְזכּות  ַהּזֹאת,  ָּבֵעת  ְּתִחָּנִתי  ֶאת  ָנא  ְׁשַמע  ֲאבֹוַתי,  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  ֲאדָֹני  ָאָּנא  

ָׂשָרה,  ַהְּקדֹוׁשֹות  ִאּמֹוֵתינּו  ּוִבְזכּות  ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם,  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲאבֹוֵתינּו 

ְוִנָּוֵׁשַע,  ָּפִנים  ָלנּו  ְוָהֵאר  ְלעֹוָלם,  ִיְכֶּבה  ֶׁשּלֹא  ֵנֵרנּו  ְוָהֵאר  ְוֵלָאה,  ָרֵחל  ִרְבָקה, 

ּוְתַקֵּבל ְּתִפָּלֵתנּו ְּבָרצֹון, ָאֵמן.
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 סדר האירוסין והנישואין 

ַסְבִרי ָמָרָנן. ועונים: ְלַחִּיים.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו, ְוִצָּונּו ַעל ָהֲעָריֹות, ְוָאַסר ָלנּו ֶאת 

ָהֲארּוסֹות, ְוִהִּתיר ָלנּו ֶאת ַהְּנׂשּואֹות ָלנּו, ַעל ְיֵדי ֻחָּפה ְבִקּדּוִׁשין. ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה, ְמַקֵּדׁש ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַעל 

ְיֵדי ֻחָּפה ְבִקּדּוִׁשין.

 הקידושין קודם שנותן החתן את הטבעת באצבע הכלה יאמר:

ה ְוִיְׂשָרֵאל. ֶ ֲהֵרי ַאְּת ְמֻקֶּדֶׁשת ִלי ְּבַטַּבַעת זּו, ְּכַדת מֹ�ׁש

הטלית  ◆  קריאת הכתובה

  שבע ברכות 
ַסְבִרי ָמָרָנן ועונים: ְלַחִּיים.

א. ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן.

ב. ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשַהּכֹל ָּבָרא ִלְכבֹודֹו.

ג. ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, יֹוֵצר ָהָאָדם.

ד. ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו, ְּבֶצֶלם ְדמּות ַּתְבִניתֹו,

ְוִהְתִקין לֹו ִמֶּמּנּו ִּבְנַין ֲעֵדי ַעד. ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה, יֹוֵצר ָהָאָדם.

ה. ׂשֹוׂש ָּתִׂשיׂש ְוָתֵגל ֲעָקָרה ְּבִקּבּוץ ָּבֶניָה ְלתֹוָכּה ִּבְמֵהָרה ְּבִׂשְמָחה. ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה, ְמַׂשֵּמַח ִצּיֹון ְּבָבֶניָה.

ו. ַׂשֵּמַח ְּתַׂשַּמח ֵרִעים ֲאהּוִבים, ְּכַׂשֵּמֲחָך ְיִציְרָך ְּבַגן ֵעֶדן ִמֶּקֶדם. ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה, ְמַׂשֵּמַח ָחָתן ְוַכָּלה.

ז. ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָּבָרא ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה, ָחָתן ְוַכָּלה, ִּגיָלה ִרָּנה ִּדיָצה ְוֶחְדָוה, 

ְוקֹול  ָׂשׂשֹון  קֹול  ְירּוָׁשַלִים,  ּוְבחּוצֹות  ְיהּוָדה  ְּבָעֵרי  ִיָּׁשַמע  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ְמֵהָרה  ְוֵרעּות,  ָׁשלֹום  ְוַאְחָוה,  ַאֲהָבה 

ְיהָֹוה,  ַאָּתה  ָּברּוְך  ְנִגיָנָתם,  ִמִּמְׁשֵּתה  ּוְנָעִרים  ֵמֻחָּפָתם,  ֲחָתִנים  ִמְצֲהלֹות  קֹול  ַּכָּלה,  ְוקֹול  ָחָתן  קֹול  ִׂשְמָחה, 

ְמַׂשֵּמַח ֶהָחָתן ִעם ַהַּכָּלה. 

 שבירת הכוס זכר לחורבן ירושלים ובית מקדשנו ותפארתנו

ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִים, ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני. ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לֹא ֶאְזְּכֵרִכי.

ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשַלִים, ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי.

שובר את הכוס בעקב  


