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  מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א

לימוד התורה מתוך צער.  חצוח שינים בשבת.וצדוד שמש בשבת, בשר חלק, שבירת הכוס בחופה,  ם שלו. הרבילימוד התורה לצד זיכוי 
  כוחו הגדול בהוראה. עידודו לצעירים שיגדלו בתורה רכים צעירים. אהוב על כולם. התרת עגונות.הדרכתו לאב

  

  

  חידוש במרן זיע"אה
שנים, נפטר מרן רבינו עובדיה יוסף  6 לפני – ביום ג' מר חשון

 50מעל  חיותו לחבר בחיימרן ע"ה זכה  זכותו יגן עלינו, אמן.
אדם הספיק לחבר כל כך הרבה ספרים  איך  :לא יאומן ספרים,

  וכותב דם היה יושב כל היום בחדר א אם חיים שלו. הרי אפילוב
א, שהרב לא ישב היה חידוש, אבל החידוש היותר גדול הוזה  –

אדם . לא היה כל היום בחדר, אלא כל היום הוא דאג לעם ישראל
שהספיק בתורה ה אדם  ולא היר כמו מרן ע"ה,  התעסק עם הציבוש

  כל אחד לחוד בני דברים, שכמו מרן ע"ה, וזה דבר פלא. כי הם ש
  .דבר פלאי ולהספיק כל כך הרבה, זה

  במקביל לספריו העצומים פעולותיו של מרן
הרשת הזאת  התורני","רשת מעיין החינוך את מרן ע"ה הקים 

מפעילה מאות תלמודי תורה בכל רחבי הארץ, ויש בה היום כמה 
מהם כבר נהיו תלמידי  ורבן, ת אלפי תינוקות של בית שרוע

. מרן ע"ה גם הקים שנה 30פני חכמים, כי הרשת כבר הוקם ל
, ועזר מערכת כשרות של הבד"ץ. גם הקים ישיבות וכוללים

. וזהו באמת דבר פלא, איך יהודי אחד הספיק כל כך למסכנים
שלו התורה  .הרבה דברים, ובמקביל זה לא פגע בתורה שלו

. מבחינה טבעית זה האה, רחבה ועמוקירה כל כך עמוסה ומלנשא
  .  דבר על טבעי, ובלתי נתפס

  הסוד של מרן ע"ה
שאדם  עו לכם! כמהאבל פעם מרן ע"ה גילה את הסוד, אמר: תד

כמו שהגמרא . עתא דשמיאסייותר מתעסק עם הציבור, יש לו 
אחת לפני   חסידים הראשונים, היו שוהין שעה  אומרת:  (ברכות לב:)

יש שלש תפלות ביום,   . כלומר:התפלה, ושעה אחת לאחר התפלה
 להגם התפואם היו שוהין שעה אחת לפני ושעה אחת אחרי, 

שעות,   3אורכת לפחות שעה אחת, ונמצא שכל תפלה היתה לוקחת  
וכי . אומרת הגמרא: השעות מסביב לתפל 9נמצאים  וכל יום היו

 ,תורתן היאך משתמרת ,שעות ביום בתפלה 9מאחר ששוהין 
? מתי מספיקין להתפרנס, ומתי מספיקים  ומלאכתן היאך נעשית

תורתם  ,מתוך שחסידים הםלעסוק בתורה? אלא אומרת הגמרא: 
. הלא אדם שלומד תורה, צריך גם  משתמרת ומלאכתן מתברכת

ובשביל לזכור צריך הוא לחזור על הלימוד    לזכור את הלימוד שלו,
שבון , ולבנתיים זה בא על חיזכורש עד עוד פעם ועוד פעם

ומזכה את הרבים, יש לו  . אבל אדם שהוא חסידההתקדמות שלו
. גם אדם שרוצה להתפרנס, סייעתא דשמיא שהוא זוכר את התורה

בוד הרבה בשביל להביא פרנסה הביתה, אבל אם אדם צריך לע
מן מיוחדת עזרה הוא, ה' נותן לאדם  הולך עם הקדוש ברוך

ומכאן נלמד מוסר  הרבה.  צת ומרויחעושה ק דם, שהאהשמים
שעות ביממה, אם אדם  24 – מצםהשכל: הזמן שנראה לנו מצו

וזה שאנחנו  , הוא יראה ברכה בעמלו.100%מנצל את הזמן 
הקים להיה עסוק רואים דוגמא חיה בדור שלנו, איך שהרב ע"ה 

  פיק כל כך הרבה.ובכל זאת הס בדור שלנו, עולה של תורה
  ק בשר חל

דברים שהיום הם פשוטים  על צת דוגמאות, אני אביא כאן רק ק
הדור שלנו . לכולנו החדיר אותםהוא שמרן ע"ה לכולנו, אבל 

כמו למשל: היום, מי לא , שהתווה מרן ע"הדרך מעוצב על פי ה
ה זה, יודעים לפחות מכולם  ?!בשר חלקיודע שצריך לאכול 
בשו"ת ה ע" ןרמהנה . בשר חלק לאכול רקומשתדלים להקפיד 

שנה, היו   60-שלפני כ  :מתאר  (חלק ה יו"ד סימן ג אות א)ביע אומר  י
בין לא היו יודעים מה ההבדל שים, נשים ואפילו תלמידי חכמא

  כי הרב בשר כשר לבשר חלק, אבל היום ברוך ה' אנחנו יודעים, 
את העניין הזה, וחזר והסביר, וכתב   הלך לכל מקום ומקום והסביר

 בשר כשר, אלא אך ורק בשר חלק לדעת ללאכו ור שאס : ופירסם
  .עד שברוך ה' המושג הזה חדר לכולנוף, מרן הבית יוס

  שבירת הכוס בחופה 
ום שהחתן בחופה שובר את הכוס זכר לחורבן בית  מי לא יודע הי

ִאם ֶאְׁשָּכֵח ְירּוָׁשָלִם : אומר  ,שובר שהואלפני  ,. החתןהמקדש
ִני ְלִחִּכי ִאם לֹא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ק ְלׁשֹוִּתְדּבַ , ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני

מרן ע"ה בשו"ת אבל  .ו)- (תהלים קלז, ה  ְירּוָׁשַלִם ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי
 שנה, 60לפני ש :מתאר  "ע סימן ט אות ג)(חלק ד אה יביע אומר 

אנשים חשבו ששוברים את הכוס בשביל להראות את גבורתו של 
היה אומר: אם אשכחך ירושלים, אלא היה לוקח   לאהחתן, כי הוא  

. עד כדי כך זל טוב"וכולם צועקים "מ.. "בום". ,את הכוס ושובר
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לפי דעתי, צריך   כותב:  (אס"ד, מערכת ז אות יב)  שבספר "שדי חמד"
שלחן ערוך בשהחתן שובר את הכוס! כי  לבטל את המנהג הזה

זכר לחורבן   חופהב  לשבר את הכוסמנהג  ה   מובא  סעיף ב)(סימן תקס  
אחד לא יודע היו עושים מזה צחוק ואף ל בית המקדש, אבל בפוע

מה המטרה של שבירת הכוס. אבל בא מרן ע"ה וכתב: לפי דעתי, 
כמו  :המנהג הזה, כי יש לנו פיתרון פשוטלא צריך לבטל את 
משה ת הרי את מקודשת לי בטבעת זו כד"שהרב מקריא לחתן: 

 את – שהוא שובר את הכוסלפני  –  תןהרב יקריא לח. "וישראל
ואז לאט לאט   :תב הרבכ  ִאם ֶאְׁשָּכֵח ְירּוָׁשָלִם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני,:  הפסוק

יבינו הקהל הרקע לשבירת הכוס, ולא יעשו מזה מהתלה חוכא 
יום, זה לא לאט לאט, . והואטלולא, והכל על מקומו יבא בשלום

ה חופות, ואין חופה רבאנחנו מסתובבים בה.. אלא זה מהר מהר.
וק הזה, וזה גם מודפס בסידורים היום. בה החתן לא אומר את הפס

  וכל זה בגלל בן אדם אחד שהלך ופירסם את הדבר הזה. 
  שימוש במים חמים בשבת

בשו"ת שימוש במים חמים שהתחממו על ידי השמש, מרן ע"ה  על  
פים,  ד  11,  תשובה ארוכה  כתב לנו  או"ח סימן לד)ד  לק  (ח יביע אומר  

מקורות! כלומר: בשביל להתיר לנו את  1100עמודים, ומעל  22
הפעולה הזאת של פתיחת הברז בשבת, מרן ע"ה פתח לנו לפחות 

אסור אתה מכשיל את כל עם  הרב ידע שאם זהכי , ספרים 1100
ישראל. מכאן נלמד: איזו אהבת ישראל היתה למרן. הרב ישב  

ים ואחרונים, עד שהגיע ונ ופתח עוד ספר ועוד ספר, גמרות, ראש
  .למסקנת ההיתר

  ים בשבתחצוח שינצ
. גם מי שלא מצחצח יודע שלפי צחצח שינים בשבתמי היום לא מ

שמירת   בספר  –שנה    50לפני  זה,  יש כמה חששות בזה מותר.    הדין
: אסור לצחצח שינים בשבת. כי יש בזה חשש שבת כהלכתה כתב

, חשש הוצאת דם ידחשש רפואה, חשש מול ,  בוססחיטה, חשש כי
שו"ת בות ב. אבל מרן ע"ה כתב ארבע תשו חחשש ממר בשבת,

החששות את כל  , שאין בזה(חלק ד מסימן כז עד סימן ל) יביע אומר
אם הרב טרח וכתב לנו  זה, אתה אומר:ת הללו. אתה קורא א

    .ה מותרתשובה כזאת להתיר, בטח שז
  17גיל לפני כוי הרבים מרן התחיל בזי

, אבל הוא התחיל את רן ע"ההדור של מ נולדנו לתוךם אנחנו היו
 שו"ת יחוה דעת. הנה שנה 80העבודה הזאת לא היום, אלא לפני 

  ) (חלק ד סימן נה ושם  ה,שנ  40 כמעט לפני, מ"אבשנת ה'תשנדפס 
על שיעור הפרשת חלה שהוא משיעור תק"כ דרהם,   כתב מרן ע"ה

אזכרה   הוא כתב:  )ערה עמוד רעח בה (. ושם  ק"ג קמח  1,560:  כלומר
, כאשר בישרתי לפני יותר מארבעים שנה  , ימים מקדם בימי חרפי

צדק בקהל רב, בעצת רבותי, אשר הרשו לי להורות ברבים,  
יעור הוריתי להלכה ולמעשה שצריך להפריש חלה בברכה מש

 6היום אנחנו    עכ"ל.וכו',    תק"כ דרהם קמח, כדברי הרמב"ם ומרן
זאת אומרת: היום   ,93בגיל  טרנפ מרן, שנים אחרי פטירת הרב

ל  התחי 16-17 בגיל, שנה 80לפני ושנים להולדת הרב,  99זה 
  . למסור שיעורים ברבים

  הרב גדל בכוחות עצמו עם עידוד של גדולי ישראל
חס ושלום על פי לא  –גדולי הדור עודדו אותו למסור שיעורים 

 הלא. לעודד תלמידי חכמים שיבותאת החהרב ידע ן כלו ,עצמו
בזכות אבא יו אומרים:  , אם היה לרב אבא עשיר, הםבא מכלוהרב  

אים היה לו תנ , בטח הוא שכר לו איזה מלמד טוב,  שלו שהיה עשיר
והיה לו קל ללמוד תורה. ואם היה לו אבא  ,םוביטובים, חיים ט

פלא שיצא גדול, אין  כזה : אם אבאיםיו אומרשהוא גדול הדור, ה
, עניים,  גדל בבית של אנשים פשוטים"ה  כזה בן גדול. אבל מרן ע

לו לא היה לא היה לו את מי לחקות, ו . ברלא גאונים ולא שום ד

בכוחות ק אך וראת  הרבעשה הכל , אלא מודל לחיקוישום לרב 
  עצמו.

  תורה לאור הלבנהלמד 
 .קדוש ברוך הוא נתן לנוזוהי נשמה קדושה שה ,הנשמה של מרן

, ך הרב גדל בלי שום כלים, ואפילו מנורה לא היה לוה אישנרא
! נראה ובכל זאת ישב ולמד תורה. וכי אדם יכול ללמוד עם נר?

גיד:  ל בבית ויפתח ספר עם נרות... י מישהו שיש לו הפסקת חשמ
ם לישון. , הולכי ! אנוס רחמנא פטריה... אין חשמלנוסטוב, אני א

מר הנר, למד לאור הלבנה. אבל הרב ישב ולמד לאור הנר, וכשנג
  ?! ות דבר כזהמי מסוגל לעש

  בתוך הארון לאור מנורת לילהכל הלילה לומד תורה 
, אמר:  שליט"אסיפר רבי דוד אבוחצירה , בימי השבעה של מרן

לבית שלו  . שהוא הזמין את הרב ב כאן יספר עשיר שיושהנה, ה
בחדר שינה. והרב נתן לו הנחיות: מה צריך להיות , בחוץ לארץ
יע לשם, שואל את . ומרן הגחדר שינה מנורהיהיה באמר לו: ש

רה צריך בחדר שינה ? הוא לא הבין שמנונורההעשיר: איפה מ
לראות את החדר בלילה ביל  שזה רק בששב  בשביל ללמוד, אלא ח

רה, אבל אין בחדר שמתי מנותוך הארוך : פה בולא יכשלו. אמר
אחרי השיעור :  ית ע"ה שהיתה שמהגלמנורה. והעידה הרבנית מר

בבוקר, וישב ולמד.   6:00ן עד ארובלילה שם, הרב נכנס לתוך ה
    הגיע.  ה הרבובלי כלום, לאיפ הנה אנחנו רואים, בלי שום תנאים

  עמוק עמוק מי ימצאנו
ת רחבות שובות עמוקועם ת, מר שחיבר הרבשו"ת יביע או

וכי היה לרב ממי   .מי מצליח ללמוד את השו"ת הזה ,ומקיפות
 שנכתבו לפני שאלות ותשובות  ותסתכלת?! ללמוד ואת מי לחקו

, איזה ראשון, סטנדרט, מביאים את הגמראה ז ,נהש 80-ו 70 60
ק הלכה, ובזה זה נגמר. אבל בשו"ת ופס,  שלחן ערוך, ואיזו סברא

קים, הרחיב את האופהרב  –יביע אומר ובשאר הספרים שלו 
שהרב רך זאת הדול דברים, ם ששורשוריד אותנו לעומקם וה

  . וםכל הדור הצעיר שיש לנו היהתורה ללימד את יל והנח
  שיעורי התורה של מרן ע"ה

שנה, אבל הרב דחף  50מי היה יודע מה זה שיעורי תורה לפני 
, ושלח אותם כמים צעירים למסור שיעורי תורהלמידי חועודד ת

ץ לארץ, קהילות בחו, זה למזרח וזה למערב, לדרוםזה לזה לצפון ו
. הרב לא מסר סתם דרשותו  פירות של הרב.  רייופ   ותרוהכל הם פי

פעם היו רבנים שמתמקדים בעיקר על פרשת שבוע וכל מיני אמנם  
יפות, אבל האדם ששמע את השיעורים היה ממשיך בבית   דרשות

. אבל אתה צריך לתקן אותו שלו לעשות את מה שהיה רגיל לעשות
  שון, ולכן הרב אותו את המעשה אשר יע מדולשפר אותו ולל

 3מר: הייתי מכין פעם הרב אהתחיל לדבר בעניינים של הלכה. 
ת. ומרן לא הפסיד מזה שום שעות שיעור, בשביל לדבר שעה אח

, עד שכל ויותריותר  דבר, אלא רק התורה שלו הלכה והתרבתה
  גדולי הדור היו כפופים אליו. 

  ם לויחיד בדורו ובדורות הקודמי
מרוקו, אבל כאשר מרן זצ"ל, היה הרב של כל    הרב שלום משאש

הביא את הרב משאש לירושלים, עשה   אשי לישראלהיה רב רע"ה  
יבוא חוץ... בשביל שיהיה הרב הראשי של ירושלים, אמר: אין 

היה ם כמו רבי שלום משאש. והוא גדול בדור שמתאים לירושלי
ת. יון בדיינות וברבנוגם נס  יה לוה, ושנה  15-ביותר מבוגר ממרן  

דברים  ברים של הרב משאש, עשרות פסקים בספתראו והנה 
שהוא היה שולח את הפסקים   גונות, ממזרים,ני עייענ   : מוחמורים כ
יצטרף ויאשר את הפסק, ואז , אמר: אני רוצה שהוא למרן ע"ה

, ומתיר את אותה תו לאורוהוא היה משחרר את הפסק ומוציא א
ם  ם חילוקים בדברימרות שהיה להמזר. ול מהעגונה או את אותו 
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משאש רב  שה. עד  , אבל היתה להם ידידות אמיצה מאודויימיםמס
יחיד בדורו ובדורות :  ת יביע אומר חלק י)"שות  בתחל (נדפס    כתב עליו

תגיד:  ן ע"ה.  לו דרגות הגיע מראם ל. מכאן אנחנו רואיהקודמים לו
בא על חשבון תעסק כל כך עם הציבור, לכאורה זה ההרי אדם ש

דם עושה את דבריו לשם שמים, הקדוש שלו. אבל כאשר א  הלימוד
  ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא.

  תו תרבניווענו
מרן  בכולל בירושלים,  שנה הייתי לומד אצלו 17י לפנ  :אני זוכר

איפה לא ידעתי אפילו . קרא לי, אמר: אני רוצה שתלך לכרמיאל
מה אני יעשה שם? אמר לי:  :מצאת על המפה... אמרתיכרמיאל נ 

דקות להדריך אותי.   10ישב  הוא  ומסור שיעורים שם.  לך לשם, ת
תכניס להם  שאתה מוסר שיעורים לציבור, אמר לי: תראה, כ

אחר כך יפורים, משלים, דברים מעניינים, ולא רק הלכות, כי ס
מר לי: מה אתה הם ישתעממו, ואז יאהבו לשמוע אותך. הוא א

ים  אנש 3 תחלתי?! כשאני התחלתי, היו ליחושב, איך אני ה
בשיעור, אבל לאט לאט יצא שמעי שאני מספר סיפורים, ואז 

מר לי: איך אני יודע שהיה . והוא אאיש בשיעור  100פתאום נהיה  
ר, אז לא היה כוסות איש בשיעור?! זה שהיה מחלק תה בציבו  100

ב, היום  ליו זה שמכין את התה, אמר לי: כבוד הר חד פעמי, בא א
 100ומזה ידעתי שהיו  ,פתיסות שטכו 100נשברו לי הידיים, 

והוא ישב והדריך  80ז בגיל הרב היה א פר לי.יסאיש. ככה הרב 
עשה אתי לבד, אלא ת לעם. והדבר הזה לא איך לרד אברך צעיר

אלפי תלמידי חכמים שמרביצים תורה , יש היום  אני אחד מיני אלף
תלמידיו ותלמידי תלמידיו שלימד אותם  , שהםבכל העולם כולו

  .יך להעביר את התורה בדרכי נועם, באהבהא
  של מרןזכינו להיות בדורו 

זכינו להכיר כמה אנשים שזכו לשמוע דרשות מהבן איש  אנחנו
ואני אומר: עוד ו זכות גדולה להיות בדור של הבן איש חי. חי, וז

זכינו להיות בדור  שנה, יהיו אנשים צעירים, נגיד להם: אנחנו 20
, עוד דורות "ה. כי התורה שהוא כתב לנומרן הרב עובדיה עשל 

 שנה 20-30דיין אחד שהוא כבר היום  יעסקו בה. ודורי דורות 
כל פעם שהיה יוצא ספר חדש של מרן, היינו  : אמר לי ,בדיינות

ולומדים את התשובות של מרן על ענייני אישות, ישר פותחים 
ידוש הוא כאילו כל ח , ו, ותמיד יש חידושיםם, וממזריבוםגונות, יע

    , וכל הדיינים מיישרים קו עם הרב.בשלחן ערוךמצאנו עוד סימן 
  ןיידכ שמיש 19 ליגמ

, ועד סוף ימיו היה יושב 19בגיל  כבר התחיל להיות דייןמרן 
בהיותו עלם צעיר הוסמך לדיינות על ידי הראשון  .וכותב פסקים

לחייו    20-לציון דאז רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל, ובשנות ה
וישב שם  מונה לדיין בפועל בבית הדין של הספרדים בירושלים, 

יחד עם רבו הגאון רבי עזרא עטיה, ועם הראב"ד רבי יהודה הכהן 
(ראה בשו"ת יביע אומר ח"י חאה"ע סימן לג משנת תש"ה, בהיות  שאקו 
. ולאחר מכן בשנת תש"ז כבר שימש כראב"ד במצרים,  )24מרן בן  

וכשחזר לארץ המשיך כדיין בפתח תקוה, ולאחר מכן בירושלים, 
כחבר בית הדין הגדול, ואחר כך כרב ראשי ואחר כך בתל אביב ו

לישראל ונשיא בית הדין הגדול. וגם בשנת תשמ"ג כשפרש 
(ראה בשו"ת יביע מהרבנות המשיך את עבודתו בבית הדין הגדול 

  . אומר ח"י חאה"ע סימן יג פסק דין בבית הדין הגדול משנת תשמ"ז)
  ןר מל הקירמא מ

וגם לאחר שמרן פרש לגמרי ממשרת הדיינות, עדיין שפט את 
ישראל עוד עשרות שנים, מכל בתי הדין בעולם היו מריצים אליו 

בחודש כסלו תשס"ב,   :רכוז ינ אאת שאלותיהם המסובכות. 
הגיע מרן לכולל בלומדי בבית המדרש "מאור ישראל" בירושלים,  

כדי למסור לנו שיעור בענין גב' סעדה שבעלה עבד במגדלי 

התאומים בזמן האסון הגדול, והיתה עגונה, כי לא נשאר זכר 
מבעלה, והיא בקשה מבית הדין באמריקה שהיא רוצה שדוקא מרן 
יחתום על פסק דין להתירה מכבלי עגינותה, ומרן ישב וכתב 

צה בפני האברכים בכולל את כל מהלך תשובה להתירה, והר
  . )אה"ע סימן יחי    ק לח( והדברים נדפסו בשו"ת יביע אומר    ,התשובה

  ותימא ל תמא  ןיד ןד
השמים זיכו את מרן לדון דין אמת לאמיתו, ובכל פסקיו זכה  מן

להגיע לחקר האמת, לאמתה של תורה. וידוע שבשנת תשל"ד, 
לאחר מלחמת יום הכפורים היו קרוב לאלף עגונות מהחיילים 
הנעדרים שהשתתפו בקרבות, ומינו את מרן רבינו עובדיה יוסף 

ד עם הרב מרדכי זיע"א שישב בראש בית הדין לעניני עגונות, יח
סגן הרב הראשי  –הרב הראשי לצה"ל, והרב גד נבון  –פירון 

לצה"ל, כדי לדון ולפסוק בקרוב לאלף תיקים של חללי צה"ל 
הקדושים, הי"ד, אשר היו נשואים והשאירו אחריהם אלמנות 

  . ג) ןמאה"ע סי ו   קל ח(שו"ת יביע אומר ב  אבומכ צעירות לימים 
  ם לועה לכ  לע לבוקמ הז – תר תומ הנוגעהש קספ ןר משכ

ו לה שאילתא גולדה מאיר, הציג  – והנה ראש הממשלה דאז 
בכנסת: למה כל התשע מאות תיקים ניתנו למרן רבינו עובדיה 

בין שני הרבנים   םיקיתה תאהיה צריך לחלק  אלהיוסף? 
לרב עובדיה?! השיבה להם ראש   450-לרב גורן ו  450הראשיים,  

הממשלה: אין מה לעשות, בכל העולם מקבלים רק את הפסקים 
וסק של מרן הרב עובדיה, זהו זה, אין מה לעשות, כשמרן פ 

"מותר", זה מקובל בכל העולם. כשיש שאלות בעניני ממזרות, יש 
כאלה אומרים: אסור, והמשפחה הזו נכרתת מזרע ישראל רחמנא 
ליצלן. אבל מרן זיע"א נכנס בעובי הקורה, מחפש עד שמוצא טעם, 

  ועוד טעם, ועוד סניף להקל, עד שפותר את הבעיה.
  מורו ורבו של שמעון פרס

את , וקירב תבונהבחכמה וב ישראלעם את והנהיג שנה שפט  70
 ידע איך לדבר אתו.   הרב  ,יהודי הכי רחוקה  תאעם ישראל. אפילו  

אבל כשמרן נפטר, הוא הספיד לא היה דתי,    ,סשמעון פר  :אמגודל
אותו כמה פעמים, וכל פעם היה אומר: מורי ורבי. איך אתה מצליח  

?! למצוא מסילות לבן אדם הזה שהוא לא קשור אליך, לא גדל אתך
ב ביום שהר ה שלו.איך לדבר עם כל יהודי בשפאבל הרב ידע 

ה יצפן לרדיו וסיפר שבאותו היום היה לו הופעה נפטר, על
ה? אמר: איך אותאיך ביטלת בירושלים, וביטל אותה. אמרו לו: 

, כל עם ישראל אני יכול לעשות הופעה, מליון איש באים ללוויה
?! אמרו לו: אבל אתה הכרת את מרן? מתאבל, ואני אעשה הופעה

, והרב אצלופעמים הייתי כמה  ,ח, אני הכרתי את הרבאמר: בט 
היה מספר לי בדיחות. הוא הרגיש, הנה יש לי שפה משותפת עם 

רב ניסה להחזיר אותך בתשובה? הרב. אמרו לו: תגיד, האם פעם ה
אמר: לא, אף פעם לא. אלא הרב היה מדבר אתי כמו חבר. שאלו 

י, אתה רב שאל אותד הנו, והרב השפיע עליך? אמר: יום אחו:  אות
אני לא אשקר, אני לא שומר שבת. אמר שומר שבת? אמרתי לו: 

, אתה מפסיד, אתה לי הרב: איזה חבל, חבל שאתה לא שומר שבת
.. הוא יודע איזו שבת טובה יש לנו, איזה כיף זה לשמור שבת.

בת, ומאותו יום אני לא מעיז  דקות על הש  2הרב דיבר אתי  אומר:  
  לחלל שבת.

  של מרן ע"ה הגדלות
אנשים היו  םאו פיל! ואק על אנשיםמעולם לא ראינו את מרן צוע

זה  הם, ולא ביק עלימעולם לא צע ב רהעושים דברים לא טובים, 
בצורה ק , אלא רק היה מקרב אותם באהבה וחיבה, כי ראותם

  ש "ה ש( ַאֲחֶרי ָנרּוָצה ,ָמְׁשֵכִניאת, אפשר לקרב את עם ישראל. כז
תכל מן מי שהיה מס .הצורנ  ךירחא זאו ,ךילא ותוא ךושמת ,)ד ,א

לרב לבזבז את הזמן שלו ולספר בדיחות   הצד, היה אומר: לא חבל
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את היהודי שנמצא בקצה הרב ידע לקרב עם איזה בן אדם. אבל 
, שמע איך הרב היה מספר . מי ששמע את השיעורים של מרןהשני

ת... ונותן ללומיני ק, כל זורק מילים בערבית בדיחות,ו, סיפורים
  . "שו"ת יביע אומר"דם שכתב את אכאפות, ואתה אומר: זה ה

את הספרים והלך למסור שיעורים, להגיד משל ונמשל, והרב עזב  
רב ידע שרק ככה פני שה. וכל זה מולדבר בחביבות עם כל אחד

  . את עם ישראל לאבינו שבשמיםר לקרב אפש
  וכומסי ךילע וניתדע להק

על פי הספרים   הטש הנ יפסה םנ מא . דבא הנ יפסה לש טינ ברקה
 –  םי לגה  םיליחתמש  דע  קר  הז  לבאתווה לנו מרן ע"ה.  והדרך שה

 ינ פל רכוז ינ א .לואשל ימ תא ןיאו ,תוכבוסמהו תושקה תולאשה
 לש , שפנ  ייח לש תצק תכבוסמ הלאש ונ ל היה ,ךרעב םינ ש 5
 ב תכ ב רהש ה מ יפלו ,הלפה תושעל  אל וא הלפה תושעל – הלפה
 תא י ת מכיס  םג ינ א ךכו ,רתומ הזש  עמשמ  היה רמוא עיבי  ת"ושב
 ך ירצ  רו מח ה זכ רבד  לבא  .בתכ בר הש המ י פ לע ריתהל ם ירבדה
 , לודגה ןיד ה תיבב ןייד ברל יתכלה ןכלו ,לארשי יל ודגמ רושיא
 ר מא ,וילא יתכלה .אוהה תא לאשת  :י ל רמא ,יל תונ על הצר אל
 הלאשה ת א יתחלשש דע ,םשל הפמ  יתכלה .אוהה תא לאשת :יל
 ת א י תיארה .הלפהה ריתהל רשפא :םי לימ 3 יל  בתכ אוהו ,ןרמל
  .םיעוגר ונ חנ א וישכע ,יפוי  ,וה :ו רמא ,םי רחא םינ ברל הז

  תוקיפסה תא ונל ר יתי ימ
  י המ ,ה"ע ןרמ תעד יהמ תעדל הצור רוביצה הלאשו הלאש לכב
  י מ ,ה כב רמוא הזו הכב רמוא הז ?"תיבה תרהט"ה לעב ןרמ תעד
 :לשמל .לארשי םעל שיש רעצה הזו ?תוקיפסה תא ונ ל טושפי
 םא ןידה המ לבא .רתומ תושמשה ןיבב הרהט קספהש בתכ ברה
 ן מז ךשמב ךכ רחאו ,םד התארו הקדב איה תושמשה ןיב תלחתב
 ה מו ,שוריפב בתכ אל ברה הז ?יקנ לכהש התאר תושמשה ןיב
 תעד ש  ר מוא  הז  ,רתומ ש  עמשמ  ברה   תעדש  רמוא  הז  ?וישכע  השענ 
 י לוד ג תא לואשלו םילגר תתכל תכלל ךיר צ .רוסאש עמש מ ברה
 ןיא ןיי דע ,רוסא  וא רתומ : רמאיו וה שימ  אובי שר כא םגו .לארשי

 ו עמש יו ,וילע ו כמסי  לארשי םע לכש ת ובחר ה םייפתכה תאלו 
   .ולוקב

  ןר מ לש ותייוולה
  . םיי ת ד םיינ וליח  ,םיר בג םישנ  ,שי א ןוילמ וי ה ןרמ לש הייולהב
  ב רה  לע דפסה ב )בע ת דו מע  ,תוי נע ת עברא( הידב וע ןוזחב  ברה
ַּבּיֹום ַההּוא  :)אי  ,בי  ה י רכז( איבנ ב רמאנ ש המ לע :בתכ ,ונ אדילוט

  ת רמואו ,ִרּמֹון ְּבִבְקַעת ְמִגּדֹון ִיְגַּדל ַהִּמְסֵּפד ִּבירּוָׁשַלִם ְּכִמְסַּפד ֲהַדדְ 
שיהרג בו משיח בן  ההוא םביו :): חכ ן טק ד עומ ו . ג ה לי גמ( ארמגה

ך עמרי מל  ןאחאב ב  לש  דפסהה  ומבירושלים, כ  מספדה  יגדליוסף,  
  ברמות גלעד, וכמספד  בן טברימון ישראל, דקטל יתיה הדדרימון

בבקעת אמון מלך יהודה, דקטל יתיה פרעה חגירא  ןב ויאשיה לש
 ןב יהושאיל ,עשר היהש באחא ןיב רשקה המ :ןרמ לאש .מגידו

 יכ , םיינ וליחה לכ ולבאתה באחא לע :ץריתו ?קידצ היהש ןומיר
 ,).אי  ה לי גמ (  ארמגב  ר אובמכ ו פוס ד עו םלועה ףוסמ התיה ותוכלמ
 אל םירשכה םישנ אה לבא ,הזה דובכה לכ תא ודיס פה ותומבו
 .):טל   ןי רדה נס (  ארמ גב  ראובמ כ  הרז  ה דובע  דבו ע  היה  י כ  ,והודיפסה
  י מולש   לכ  ול  ודפס  ,קידצ  ךלמ  היהש  והישאי  גרהנ   רשאכ  ,ותמועלו
 אוה ןמז ה לכ יכ וילע ולבאתה אל םיעשרה ל בא ,לארשי ינ ומא
 ף סוי ןב חישמ לש דפסהה :איבנ ה רמואש המ הזו .םתוא חיכוה
 לש ה יוולהב ונ יא רש המ הזו .םיקי דצה ם גו ם יעשרה ם ג ם ש ויהי

 :ורמ א  ,הלודג ה  הדיבאה  תא  ושיגרה  םלוכו  ,וכב  םלוכש  ,ה"ע  ןרמ
            .שיגרה לארשי םעש המ הז ,)ג  ,ה  ה כי א( ְיתֹוִמים ָהִיינּו ְוֵאין ָאב

  עשר וא  ץר א ה םע
  ד י גי ימ :הרמא ,תואפ םע םישנ  הב רה היוולב התאר תחא השא
 לבא ,רו סא הזש וד יגיש  םינ בר ויהי  :הל יתרמא ?רוסא הזש םכל
 וא , "ץראה םע" וא :אוה ,האפ ה צורש ה בישי רוחבש  :דיגהל
  ד י גהל זיעמ היה ימ  .הזכ רבד דיגהל חילצה ברה קר הז ."עשר"
 ה צורש  הבשי רוחב ש :ודי בתכב הז תא בת כ םג ברהו ,הזכ רבד
 םע"  ו א ,תויהל הצור אוה הירוגט ק וז יאב הריחב  ול שי ,האפ
  ם ישנ א  ,הזכ  רב ד  רמא יו  בר  הזיא  םוקי  םא  םגו  ."עשר"  וא  "ץראה
 ...רמ א אוה םא המ זאו ,ללכב אוה ימ ,םיזג מ אוה ,םת ס הז :ו דיגי
  ר בד   הזש  רמא  אוה  תאז  לכבו  "ארי תיהד  אחוכ"  ול  שיש  ברה  לבא
 ל כ תא ד מל אל א וה םא ם גו ,רומח רבד  תמא ב ה זש הארנ כ ,רומח
 קלחו   )ג  ן מי ס  ע"ה א(  ד  קלח  רמוא  עיב י   ת"ושב  בתכ  ברהש  הבושתה
 ה זו , ינ יסב ןתנ יתנ כ :הז רמא ברה םאש עדוי ,)ה  ןמי ס ע"ה א( ה
  . רוסא

  "ר גסמהו שר חה"  תניחבב היה ןר מ
 ת שד חתמה היגולנ כטה לכ םע ונ תו א טוונ י ימ ,ונ ל ר סחש  המ הזו
  י יחב  .םירקבל  םישדח תושדחתמש  תולאשה לכ םעו ,ונ ירודב
 י נ או וארקי םרט' דימו ףכית ,התיהש הלאש לכ ,ןרמ לש ותויח
 ךתוח ןרמ ףוסבו תחא הלאש לע ת ועש םיבשוי םינ ברה .'הנ עא
 ונ ל התיה ,םעפ ר כוז ינ א . רוסא וא  ר תומ ,קספ ה תא ד חא עגרב
 יתעד  .דלונ  קונ יתה  העש  וזיאב  קפס  היהש  ,הלימ  תירב  לש  הלאש
  ה זב ש יש ורמאש הלאכ ויהו ,העיקשה ינ פל דלונ  קונ יתהש התיה
 ,ןוכי ס  חקינ  אל :ורמא ןכלו ,תחא הקד לש ןיינ ע היה הזו ,קפס
 ה זו הכב רמ א הז ,םינ בר ינ ש ונ לא ש .תרחמל  תירבה תא החדנ ו
 וארש  םינ ברה לכו ,ןמז ב  תירבה תא  תושעל קספ בר הו .הכב רמא
 . וילע קולחי ימ ,רמא "ונ ישאר תרטע" ןרמ םא :ורמא ,קספה תא
 ת נ יחב ב עירכהלו טי לחהלו אובל לוכיש  הז אוה י מ ,םויה לבא
 תנ יחבב םלוכ הפה תא חתופ אוהש העשבש ,"רג סמהו שרחה"
 הפה תא םירגוס םלוכ ,קספה תא רמוא אוהש העשבו .םישרח

  . את דבריוומקבלים 
  אל תהיה חכם סקאפי

קיבל כל יתום וכל  רב, איךשלא נדבר, על הלב הרגיש שהיה ל
אלמנה בסבר פנים יפות, נתן צדקות וגמל אתם חסדים טובים. איך 

 אותו ומנשק אותו כל בחור ישיבה שהיה מגיע לאב, היה מחבק 
, איך לא יהיה לו חשק ללמוד  באיזה שמחה. בחור רואה דבר כזה

תורה, כאשר הוא רואה איך גדול הדור מעריך אותו ומכבד אותו. 
"ה נלחם בשביל הבחורי ישיבות עד טיפת הדם וכמה מרן ע

שהיה נכנס אל הרב איזה בחור, שלו. אני זוכר, כל פעם    האחרונה
לו: הא, אל מר ס אותו בסנטר שלו, א נער בר מצוה, הרב היה תופ 

שואל הוא  –אתה יודע מה זה חכם סקאפי?  תהיה חכם סקאפי.
מתים, של הבית  , זה הרב של הלו הרב: חכם סקאפיוהסביר  אותו.  

אמר לו הרב: אל תהיה רב  . קברות, שיודע לעשות רק השכבות
מה תדע  –ך של המתים, תהיה הרב של החיים, שישאלו אות

לענות. תלמד תורה, תקיף את התורה. ילד ששומע דבר כזה, גדל 
. לא רק עם שאיפות, אומר: הרב לימד אותי איך צריך להיות

המלובן... אלא בגדול, הצדיק המקובל שיקראו לו: הרב הגאון 
חכם אמיתי, שישאלו אותו בכל מקום וידע שבאמת יהיה תלמיד 

. לענות

  
     


