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שמעון ליברטי

ב
י"ב תשרי תרפ"א זכה הדור וירדה לעולם 
נשמתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל. 
והנה השתא הכא, שנת תשפ"א שהחלה 
עלינו לטובה ולברכה, מציינת את שנת המאה 
להולדת מרן רבינו זצ"ל. בעזרת ה', בעיתון 'הדרך', 
הצועד לאורו של מרן רבינו זצ"ל, נפרסם במהלך 
השנה שורה של מאמרים, כתבות, סקירות 
ותיעודים מחייו וממשנתו של מרן רבינו זצ"ל, 
למען נלך בדרך טובים, ונמשיך בהפצת תורתו 
ומורשתו לדורות, וכמובן ביומא דהילולא רבא, 
שכבר הפכו הגיליונות המיוחדים למסורת נכבדה, 
באשר הם גדושים ומלאים בכל טוב מאורחותיו 

ודרכיו של מרן רבינו זצ"ל. 
מאחר ואנו עומדים כעת בפרוס עלינו זמן 
שמחתנו חג הסוכות, ממש בציון יום הולדתו 
של מרן רבינו זצ"ל בי"ב לחודש תשרי, בחרנו 
למקד את היריעה הראשונה בערש הולדתו של 
מרן רבינו זצ"ל, הנה ערשו ערש ברזל, בבית 
הוריו ובשנות ילדותו ובחרותו, בתקווה שנוכל 
ללמוד מכך מעט בדרכי החינוך והגדילה בתורה 
וביראת שמים. רבבות קולמוסים נשתברו בניסיון 
לשרטט מעט קווי אורה לדמותו הגדולה של 
מרן רבינו זצ"ל, וכמה שיאמרו וידברו, הרי שאין 
זה מחסר אלא כטיפה מן הים, ולכן העדפנו 
להביא את הדברים מאשר כתב מרן רבינו זצ"ל 
בעצמו, בין בתרי ספריו הרבים ומעט מתוכן 
שיחותיו ודרשותיו, כששילב סיפורים אישיים 
ועדויות, וכזה ראה וקדש. כמובן שאין במסגרת 
זו כדי להקיף ולו חלק מהחומר הרב, ולא עליך 

המלאכה לגמור. 
מרן רבינו זצ"ל נולד, כאמור בי"ב תשרי שנת 
תרפ"א, ונתנו בזה סימן שתרפ"א עולה כמניין 
'גאון הדורות', בעיר של סופרים וחכמים עיר 
תהילה בגדאד לאביו רבי יעקב ולאמו מרת 
גורג'יה, שפירושו בערבית 'יפה'. כשנכנס בבריתו 
של אברהם אבינו בעיצומם של ימי חג הסוכות, 
נקרא שמו בישראל עובדיה יוסף, על שם סבו, 
שגם הוא היה שמו המלא עובדיה יוסף, והיה 
מכונה רבי עבדאללה יוסף, שנרצח על קידוש 
ה' בידי פורע ערבי, כמה שנים קודם שנולד 
מרן רבינו זצ"ל. ובנוסף נקרא שמו על שמם 
של שני המאורות הגדולים הגאון הקדוש חכם 
עבדאללה סומך ותלמידו רבנו יוסף חיים בעל 

ה'בן איש חי'. 
ביום הפדיון של מרן רבינו זצ"ל בי"ב חשוון 
תרפ"א, הסתלק לגנזי מרומים חכם יעקב חיים, 
בנו של הבן איש חי, וכל העם יצאו לעסוק 
בהספדו של צדיק, ובחזרתם מהלוויה קרא אביו 
רבי יעקב לכל הקהל לבוא אל ביתו לפדיון בנו. 
הוריו של מרן רבינו זצ"ל היו ספוגים ביראת 
שמים וביראת חטא, וכך זכו להביא לעולם 
נשמה כה גדולה כנשמת מרן רבינו זצ"ל. וכבר 
אמר אחד מחכמי הדור הקודם בדרך מליצה, 
"במרן ובגדולתו אין אני מקנא, שכן לא עמלתי 
כמוהו בלימוד, אם יעמול האדם ויתמיד בלימוד 
התורה יומם ולילה בקדושה ובטהרה גם הוא 
יזכה ויתעלה, אבל מקנא אני מה הזכות הגדולה 

שעשה אביו של מרן שזכה לבן כזה". 

סולם יעקב 

על מנת להבין מעט מדמותו של האב רבי 
יעקב, שהיה כביכול כלפי חוץ יהודי פשוט, 
חנווני בעל חנות מכולת, אך היה בעצמו מקדיש 
כל רגע פנוי ללימוד התורה, נביא מההספד 
שנשא עליו בנו הגדול מרן רבינו זצ"ל: "המנוח 
מר אבי ז"ל היה אחד מתלמידיו של הרה"ג 
הצדיק חכם צדקה חוצין זצ"ל, והיה קובע עיתים 
לתורה יחד עם חבריו בכל לילה קרוב לשעתיים, 
ובשלושה לילות בכל שבוע, ליל מוצאי שבת, 
וליל שלישי וליל שישי, היו לומדים עד חצות 
לילה, ומסיימים בתיקון חצות, ואחר כך הולכים 
לביתם. כן היה במשך כארבעים שנה. מידו 
הייתה זאת לחנך אותי בתלמוד תורה 'בני ציון', 
ואחר סיום לימודי בבית הספר הביאני אל ישיבת 
פורת יוסף ושימשתי שם את ראשי הישיבה. 
"וברוך ה' הלכתי מחיל אל חיל והגעתי עד 
הלום, וזאת למרות העוני הגדול ששרר בביתנו. 

"כשהייתי צעיר, למדנו 
בישיבת 'פורת יוסף', 
היה לנו רב תלמיד חכם 
שלימד אותנו תורה, 

במשך השנה כולה, לא 
למדנו יותר מחמישים 

דף. היה מפלפל, 
מקשה ומתרץ, לכן 

היינו לומדים בישיבה 
חמישים דף, לא יותר. 
אך אני למדתי לעצמי 

חמש מאות דף"
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שמסיבה זו של העוני ששרר בירושלים, לא היו 
שולחים את בניהם לישיבות, כי רצו שבניהם 
יעזרו להם בפרנסת הבית, לפיכך היו בירושלים 
שתי ישיבות בלבד, ישיבת עץ חיים לבני אשכנז 

וישיבת פורת יוסף לספרדים, מלבד ישיבת 
תורת חיים שהייתה כולל לאברכים אשכנזים. 
גם בישיבת פורת יוסף לא היו תלמידים הרבה 
אלא כשבעים תלמידים, וכל זה בגלל העוני הרב 
ששרר אז בירושלים. ואבי למרות דוחק פרנסתו 
הואיל והביאני המלך חדריו, והושיבני בין ברכי 
תלמידי חכמים, ומהם ינקתי חלב ודבש, דברי 
תורה הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש 

ונופת צופים. 
"מר אבי חנן אותו ה' יתברך בקול נעים, והיה 
נעים זמירות ישראל, והשתמש בקולו קול עוז, 
כשליח ציבור וקורא בתורה, ועם זאת מרבה 
לשמח חתנים וכלות, ובשאר סעודות מצווה, 
בשירות ותשבחות לה' יתברך הבוחר בשירי 
זמר, בבחינת משמח אלוקים ואנשים ובפרט 
בשמחת תורה, שהיה משמח את כל הקהל 
בשיריו ובזמירותיו, מפזז ומכרכר לפני הספר 
תורה, והיה שר את הפיוט 'גלה גלה זיו הודי' 
בנעימה קדושה, עד שהיו קוראים את שמו על 
השיר הזה" )חזון עובדיה הלכות ארבע תעניות 

עמוד תקב(. 
והעידו מי שראו והכירו מקרוב את שמחת 
התורה של האב, "זכורני שאבי זצ"ל כשרצה 
להראות לנו מה זה אהבת תורה, היה לוקח 
אותנו בשמחת תורה לבית כנסת שבו התפלל 
רבי יעקב, וראינו איך היה מפזר ומרקד עם ספר 
התורה עד כלות כוחו ממש, נח לכמה רגעים 
ושוב לוקח הספר וממשיך בריקודים. הייתה 
שמחתו כאחד שמכניס את בנו לחופה, עליו 

"זכורני שבזמן המלחמה 
העולמית השנייה 
שהאויבים הנאצים 
ימח שמם הגיעו עד 
קרוב לשערי הארץ, 

וכל תושבי הארץ סמר 
בשרם מפחד האויב, 

ירד עמנו הגאון המנוח 
מן הישיבה פורת יוסף 
לכותל המערבי, שם 

עבר לפני התיבה כשליח 
ציבור באמירת סליחות, 

והיה ממרר בבכי"
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אמרו מי שלא ראה שמחת נפשו בשמחת תורה 
בעת ההקפות לא ראה שמחה מימיו" )הגאון 
רבי יחיאל מיכל שטרן, בספרו 'מרן' עמוד מה(.

אמו של מרן רבינו זצ"ל, מרת גורג'יה, הייתה 
צנועה ונחבאת אל הכלים ובשקט צופה הליכות 
ביתה, ונפטרה במיטב שנותיה לאחר שחלתה 
במחלה קשה. היא הייתה בעלת חסד גדולה 
ורבות הייתה מסייעת ליולדות שלא הייתה ידן 
משגת, גם בזמנים הקשים של ימי המלחמות 
וקום המדינה, כשבחוץ תשכל חרב ומחדרים 
אימה, הייתה יוצאת במסירות לעזור להן. הגאון 
רבי יחיאל מיכל שטרן בספרו 'מרן' מספר כי 
"אמו של רבינו הייתה מצטיינת במידת החסד 
באופן יוצא מן הכלל. היא עשתה זאת בשלימות 
הנפש ובמסירות באהבה ובזריזות. היא הייתה 
מקדימה ודורשת לעשות טוב עוד בטרם ביקשו 
ממנה. גם בהיותה מחוסרת אמצעים ממש 
חילקה כפי כוחה לאחרים. תפילתה מתוך 
ילכו  תמימות של נשים צדקניות שילדיה 
בדרך התורה. אין פלא ולא לחינם יצא מאשה 
גדולה דחלת חטאין זו, בן אשר עלה לגדולה 

גבוה מעל גבוה". 
וכך כותב מרן רבינו זצ"ל על הוריו: "והנני 
להזכיר בברכה את מר אבי היקר ממצדיקי 

הרבים רבי יעקב הי"ו אשר חינכני על ברכי 
התורה והיראה. ה' יתברך יאיר ימיו בטוב ושנותיו 
בנעימים בבריאות איתנה ונהורא מעליא עושר 
וכבוד וכל טוב. ויהיה רצון שחיבורי יביע אומר 
יעלה לרצון ולנחת רוח לפני ה' יתברך לעילוי 
נשמת מרת אמי גרג'ייה בת ג'חלה ע"ה, אשר 
מידה הייתה זאת לי להגיע עד הלום, וחמין ושמן 
שסכתני אמי בילדותי הן שעמדו לי בימי זקנותי. 
תהיה נפשה צרורה בצרור החיים עם נשים 
צדקניות ותעמוד לגורלה לקץ הימין. )הקדמה 

לשו"ת יביע אומר חלק א מהדורת תשל"ד(. 

יוסף דעת 

בהקדמה שנכתבה למהדורה החדשה של 
שו"ת יביע אומר, מפורטים מעט מתולדות חייו: 
"בשנת התרפ"ה, עלו הוריו עם בניהם לארץ 
הקודש וקבעו מושבם בעיר הקודש ירושלים 
ת"ו. מאז ועד שנת תרצ"א למד בתלמוד תורה 
בני ציון בשכונת הבוכרים. ברשימותיו של מרן 
אבינו זצוק"ל מתאריך י"א טבת תרצ"ט כתב: 
"מבן שש שנים וחצי התחלתי ללמוד גמרא 
אצל ח"ר )=חכם רבי( נתן סאלם. בן שבע עליתי 
אצל ח"ר שלמה עבו. בשנים הללו חזרתי בבא 
מציעא ארבעה פרקים גמרא בעל פה ונתנו לי 
על זה פרס ספר ראשית חכמה ועוד. חזרתי 
גם כמה מסכתות משניות בעל פה כגון שבת, 
פסחים, סוכה וכיוצא. נשארתי אצל הר"ש עד 

בן עשר )כי אין כתה גבוהה בת"ת בוכרים(". 
"ובשער ספר ראשית חכמה הנזכר, כתב 
מרן אבינו: "בהיות כשהייתי בן ח' או ט' שנים, 
השמעתי להרה"ג הגדול מעוז ומגדול כקש"ת 
רבי שלמה עבו שליט"א את המשניות של 
מסכת שבת, פסחים, אבות, סוכה, יומא ועוד 
גמרא במסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין 
בטלית ופרק אלו מציאות, והמפקיד והזהב בעל 
פה. ומהם השמעתי להרה"ג רבי עמרם בלויא 
ב"ר משה בלוי שליט"א, לכן נתנו לי הספר הזה 
במתנה כדי ללמוד בו. ט"ו מנחם אב תרצ"א. 
ואנוכי הדל הערתי כמה הערות כאשר השיגה 

ידי. הצב"י עובדיה י. יוסף נ"י". 
הלב  בהתעוררות  הלימוד  כי  לציין  יש 
ובהשתפכות הנפש בספר הקדוש 'ראשית 
חכמה' היה חביב מאוד על מרן רבינו זצ"ל, והיה 
מקפיד שנים רבות להגות מדי יום באמרי מוסריו. 
וכפי שסיפר: "וגם אני אזכרה ימים מקדם, בימי 
חרפי מקדמוני, שהיינו משכימים לקום לבית 
הכנסת אהל רחל, כשעה לפני תפילת שחרית, 
כדי ללמוד מוסר בחרדת קודש, בספר הקדוש 
'ראשית חכמה', בצוותא חדא עם ידיד נפשי 
החכם המופלא בכתם פז לא יסולה, 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 
הצלינו מידם, והיינו מרגישים התעלות רוחנית 
מדברי הראשית חכמה הקדושים. ה' יתברך 
יזכנו לעסוק בתורתו הקדושה לשמה, ולזכות 

"אזכרה ימים מקדם 
שהגאון זצ"ל )הגאון 
רבי ראובן כץ רבה 

הראשי ואב"ד פתח 
תקווה. ש"ל(, פנה אלי 
בבקשה להצטרף לבית 
דינו בפתח תקווה, ואני 
לא נתנני לבי לעזוב את 
ירושלים, שהייתי שם 
מרביץ תורה בהלכה 

למאות בעלי בתים, אבל 
ברוב ענוותו המשיך 

להפציר בי"
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את הרבים להגדיל תורה ולהאדירה". )הליכות 
עולם חלק ח, הלכות תלמוד תורה, עמוד שלו(. 
עוד סח מרן רבינו זצ"ל על רבו חכם שלמה 
עבו: "אני זוכר כמה דברים שאמר לנו הרב 
שלנו, חכם שלמה מערבי – חכם שלמה עבו 
עליו השלום, הוא היה המורה שלנו, בצעירותי, 
כשהייתי בגיל ארבע עשרה שנה, חמש עשרה 
שנה, ואני זוכר את דבריו, כך וכך היה אומר... 
כבר עברו שבעים שנה ואני זוכר את כל מה 
שהוא אמר. למה? כי היינו נהנים מדבריו, מיד 
כשהיינו שומעים ומקבלים אותם, היינו חוזרים 
עליהם ומשננים אותם, ולפיכך אנחנו זוכרים". 

)שיחה בכנס בני תורה, אב תשס"ו(. 

יוסף עליכם

עוד נכתב בהקדמה: "בשנת התרצ"א נסע 
מרן רבינו זצוק"ל עם אביו לעיר מולדתו, כפי 
שמספר ברשימותיו שם: אז נסעתי יחד עם אבי 
לעיר מולדתי, על מנת לחזור, כי הלכנו לראות 
את אבי זקני שהיה עוד חי, וגם שאבי היה לו 
איזה מסחר. שם תיכף הלכתי לישיבת 'זלכא' 
)היא מדרש בית זלכה, הנודעת לשם ולתהילה. 
ש"ל(, אחר ראותם שאני יודע ללמוד גמרא 
בעל פה, התפלאו על זה )כי אצלם מתחילה 
צריכים ללמוד תנ"ך עם ביאורים בעל פה 
ואחר כך צריכים ללמוד גמרא, לכן מתחילים 
ללמוד ש"ס בני ט"ו(. והציגוני לפני האב"ד חכם 
סלמאן יצ"ו )הוא הגאון חכם סלמאן חוגי עבודי, 
ראב"ד בגדאד האחרון, וכשעלה ארצה מונה 
לחבר בית הדין הרבני הגדול ואב"ד ירושלים. 
ש"ל(, אחר שהשמעתי לו גמרא בעל פה )בבא 
מציעא כב. עניין כלך אצל יפות והמעשה 
של רב אשי וחבריו(, שמח על זה ושם אותי 
ללמוד עם הגדולים בני עשרים ומעלה. בסעודת 
פורים ישבנו עם כמה תלמידי חכמים. כולם 
היו אומרים עלי שאהיה לגאון בישראל )כן 

יהי רצון( ואהבוני מאוד". 
"בשנת התרצ"ב החל מרן רבינו זצוק"ל ללמוד 
בישיבת פורת יוסף, שם למד תורה מפי מרן 
ראש הישיבה חכם עזרא עטיה זצוק"ל, אשר 
לא זז מחבבו, ומפי חכמי הישיבה, חכם יוסף 
שלוש, חכם משה עדס, חכם עזרא שעיו, חכם 
אליהו לופס ורוחכםבי יעקב עדס זכר צדיקים 

וקדושים לברכה". 
קשר טמיר שרר בין מרן רבינו זצ"ל לרבו מרן 
ראש הישיבה חכם עזרא עטיה זצ"ל )יריעה 
נרחבת בנושא זה פרסמנו בגיליון 'תור הזהב' 
שיצא לרגל שנת היובל להסתלקותו של מרן 
ראש הישיבה(. חכם עזרא הוא שעודד בכל 
עת את תלמידו לצאת ולהפיץ את דברי תורה, 
ואף דאג מלכתחילה שישב בשקט ובשלווה 

בהיכל הישיבה.
וכך סיפר מרן רבינו זצ"ל: "בדידי הווה עובדא, 
נהירנא כד הויא טליא, בגיל עשר שנים, ונכנסתי 
ללמוד בישיבת פורת יוסף, וקרה פעם שנעדרתי 
מן הישיבה מספר ימים, ונודע הדבר לרבינו, 
חקר ודרש עד שנודע לו כי מר אבי שהייתה 
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לו חנות והתפרנס ממנה בדוחק החליט שעלי 
לעזור לו בחנות. ממכון שבתו השגיח ובא אל 
מר אבי ודרש ממנו להחזירני לישיבה, נענה מר 
אבי ואמר לו שהוא צריך עזרה וסיוע לחנותו 
כדי להתפרנס, הפשיל שרווליו רבינו ואמר לו, 
אני אישית מוכן לעזור לך, רק את בנך השיבו 
ללימודו, כי ביטול תורה שלו יותר חמור מביטול 
תורה שלי. וכך שכנע את מר אבי להחזירני 
לישיבה, ולימדני תורה, וכאב את בן ירצה, ומידו 

הייתה זאת שיגעתי ומצאתי האמן". 
עובדה נוספת המלמדת על עוצמת הקשר 
סיפר מרן רבינו זצ"ל: "רבינו ניחן במדרגת ענוה, 
במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו, 
למרות היותו ראש ישיבה נערץ, ראה עצמו 
כאיש פשוט בין פשוטים, קיים לא גבה לבי 
ולא רמו עיני ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות 
ממני. זכורני עוד שבהיותי צעיר, יחסית, והייתי 
מבקר אצלו בביתו בשלוש רגלים, ובביתו היו 
אז רבנים גדולים שבאו לבקרו, בצאתי ממנו 
היה יורד מן המיטה שהיה מיסב עליה, ויוצא 
מביתו בגרבים שברגליו ללוות אותי עד פתח 
שער החצר, ומתנצל שלא יכול להחזיר לי ביקור 
לרגל חולשתו". )חזון עובדיה על הלכות אבלות, 

חלק ג, עמוד רמט(. 

זה כתב ידי

כבר בהיותו בחור צעיר לימים, נשא מרן רבינו 
את ידו להעלות על הכתב את חידושי תורתו 
ותשובותיו בהלכה, ואף הדפיס בשנת תרח"צ, 
בהיותו טרם גיל 18, את קונטרס 'יביע אומר' 

על מסכת הוריות. 
את הקו שהנחה את מרן רבינו זצ"ל בכתיבתו 
שהפכה לאבן יסוד בעולם התורה, אנו מוצאים 
כבר ממש בצעירותו, בהקדמה שכתב לאחת 
ממחברות תשובותיו, בתאריך "ב' דראש חודש 
טבת אתה סת"ר ל"י לפ"ק" )- שנת ת"ש. ש"ל(: 
חברתיה  הלזו  המחברת  המחבר.  "אמר 
וכתבתיה מבן טו"ב שנה, כאשר עלה על רוחי 
להשיב על כל דבר אשר נסתפקתי בו, ואלקטה 
באומרים מפי סופרים ומפי ספרים, ומהם אשר 
נשאלתי בעוני'י מאנשים אשר למדתי אתם 
ביום שבת קודש בבית הכנסת 'אהל רחל' )אשר 
בשכונת בית ישראל החדשה ירושלים ת"ו(, 
ויש אשר שאלני מו"ר לאמרו פוק עיין בה. 
ויש אשר שמתי אל לבי ליישב מנהג העולם, 
וכן לתור ולדעת מה יעשה ישראל בכמה דינים 
הנוגעים להלכה ולמעשה, וכן יש אשר אינם 
אלא לפלפולא בעלמא, כי כמובן אין מדרש 

בלא חידוש )חגיגה ג.(. 
"ואחר שכתבתי כמה עניינים ותשובות אשר 
השבתי לשואלי דבר, אמרתי אל לבי להעתיקם 
ולא יהיו נפוצים זעיר שם, ובעזרת ה' יתברך 
הוספתי כמה עניינים ותשובות שנתחדשו לי 
במשך זמן העתקתם, כי לא מהרתי בעבודתי, 
ולא כתבתי אלא איזה זמן קצר בכל שבוע, 

בזמן הפנאי. 
"ועתה אברך על המוגמר, ברוך ה' אלוקי 

ישראל, אשר נתן לנו חוקים ומשפטים צדיקים, 
ואתנו בריתו הקים, בזכות אבינו הגדול בענקים, 
ותורה יוצאה בהינומא מפי עוללים ויונקים, 
ואנשי חיל יראי אלוקים. ברוך אשר לא השבית 
גואל, מעמו ונחלתו ישראל, הם אבירי הרועים 
להשיב לכל שואל, להיות רב פעלים מקבצאל. 
במצוות וחוקים ומשפטים המחוכמים, הלא 
בספרתם הקדושים והרמים, ברוך אשר בחר בנו 
מכל העמים, והביט עלינו בחסד ורחמים. ונתן 
לנו את תורתו חמדה גנוזה, אשר בה נשמחה 
תמיד ונעלוזה, ונבטח בה ובעוזה )ככתוב ה' 

עוז לעמו יתן(. 
"ועל ידי מלאכיו הקדושים, גזע ישישים, 
אראלים ותרשישים, הם רועי ישראל בכל אתר 
ואתר, ובכל דור ודור, בחכמתם ובינתם הצילו 
את עמנו, שלא תשתכח תורה חס ושלום ממנו. 
והנה אנוכי הדל, את מחברתי הקטנה הלזו, 
מהם לקטתי ואספתי, ויש אשר חדשתי ברחמי 
ה' יתברך וטפחתי ורביתי, וכן אזכה להמשיך 
הלאה בעזרת ה' יתברך. וקראתי קונטרס זה 
בשם 'כפרת זהב', כי 'כפרת' בגימטריא 'הצעיר 
עבדיה בין יעקב'. והוא גם רמז למניין שנתינו 
זאת הת"ש. והיעב"א )= וה' יאיר עינינו בתורתו 

"הנה בימי חורפי ראיתי 
שרוב לומדי התורה 

רבנן קשישאי לקדושים 
אשר בארץ המה, היו 
נוהגים לישון בתחילת 
הלילה ולקום בנקודת 
חצות, ולומדים עד אור 
הבוקר וכן נהגו גדולי 

עולם. אבל אנו בעניותנו 
הורגלנו ללמוד בתחילת 
הלילה והולכים לישון 

אחר חצות"
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אמן. ש"ל(. כה דברי המלקט והמאסף, עובדיה 
יוסף. לומד בישיבת פורת יוסף." )נדפס בפתח 

שו"ת יחווה דעת חלק ז(. 

לנצל כל רגע

במשאיו בקהל עם, בפני ציבור בני התורה, 
סיפר מרן רבינו זצ"ל מעת לעת מעט מהנהגותיו 
בצעירותו, כדי לעודד ולחזק את בני הישיבות 
ולטעת בקרבם שאיפות לעלות ולהתגדל בתורה. 
להלן כמה מהעדויות, על שנות בחרותו כפי 

שסיפר מרן בפה קודשו. 
"זכורני בימי חורפי, שכשחזרנו מבית הכנסת 
בליל שבת, ובני הבית היו מתארגנים לעשות 
קידוש, וזה לקח כמה דקות, בכל ליל שבת 
עשיתי לי סדר של לימוד, ברגעים האלה של 
ההמתנה לקידוש, והייתי לומד כמיטב יכולתי, 
עמוד או שני עמודים, עד שיגידו 'שלום עליכם' 
ו'אשת חיל מי ימצא', ובצורה זו סיימתי גמרות 
שלימות. כל רגע הוא יקר מפנינים, הוא אומר 
אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה, 
והפנינים שלך היכן הם? כי יקרה היא מפנינים. 

אלא תנצל כל רגע, ותלמד תורה הרבה, וכך גם 
תהיה לך סייעתא דשמיא, וכך יהיו לך הרבה 
פנינים, הרבה מסכתות, הרבה סימנים בטור ובית 
יוסף ושלחן ערוך. ותזכה להיות גדול בתורה. 
וחשוב מאוד לחזור על הלימוד ולשנן, וכך יזכור 
את לימודו, ויש דברים שלמדנו לפני חמישים 
שנה ויותר, ואנו זוכרים אותם כי חזרנו עליהם 
פעמים רבות, ואם לא היינו חוזרים לא היינו 

זוכרים". )מאור ישראל דרושים עמוד רנד(.
"הנה בימי חורפי ראיתי שרוב לומדי התורה 
רבנן קשישאי לקדושים אשר בארץ המה, היו 
נוהגים לישון בתחילת הלילה ולקום בנקודת 
חצות, ולומדים עד אור הבוקר וכן נהגו גדולי 
עולם. אבל אנו בעניותנו הורגלנו ללמוד בתחילת 
הלילה והולכים לישון אחר חצות, על פי מה 
שאמרו ביומא )כב.( שאני מיגנא ממיקם וכו'. 
אולם כאשר שמענו כן ראינו חסידים ואנשי 
מעשה שעיקר עסק תורתם היה בחצי הלילה 
הראשון. ונהרא נהרא ופשטיה, ורחמנא לבא בעי, 
וה' יתברך לא ימנע טוב להולכים בתמים". )שו"ת 
יביע אומר חלק ז, חלק יורה דעה, סימן כ אות ב(. 
את בקיאותו העצומה בספרי התשובות 
והפסק, לרבות הנדירים, החל מרן רבינו זצ"ל 
לקנות כבר בצעירותו כשהיה נוהג בכל יום 
שישי להגיע ללמוד בבית הכנסת ובית המדרש 

'צופיוף' שבשכונת הבוכרים בירושלים, שם 
עמדה ספרייה רחבה של ספרים, שהיו נדירים 
ויקרי המציאות באותם ימים, ומרן היה משקיע 

בהם את עיונו. 
"אני כשהייתי צעיר, הייתי לומד הרבה בספר 
הזה 'תורת חסד' )שו"ת להגאון רבי שניאור זלמן 
פרדקין מלובלין. ש"ל(, לי לא היה את זה, אבל 
היה את הספר הזה בישיבת צופיוף, הישיבה 
של הגאון חכם יוסף ידיד, שהקימו העשירים 
של הבוכרים, והם היו קונים לו כמה ספרים 
שהוא רוצה. שהם היה את הספר הזה. ואני 
הייתי הולך בכל יום שישי, מבוקר עד ערב, לא 
הייתי אוכל בצהרים, כל הזמן יושב ולומד בספר 
זה. זה ספר כל כך נפלא, חשוב מאוד שתשיגו 
אותו ותלמדו בו, הוא פותח את העיניים, גם 
שכל ישר וגם בקיאות עצומה. הכל בכל מכל 
כל. כל מי שיכול להשיג את הספר הזה כדאי 

שתשיגו". )בשיחה בפני בני הישיבות(. 

אב בחכמה

כל עיתותיו של מרן רבינו זצ"ל היו קודש 
לעמל התורה ורכישת הידע בכל חלקי התורה, 
< המשך בעמ' 162

שנת המאה  
 להולדת מרן 

רבינו זי"ע
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וכך הפך כבר כבחור לבקי וחריף. "כשהייתי צעיר, 
למדנו בישיבת 'פורת יוסף', היה לנו רב תלמיד 
חכם שלימד אותנו תורה, במשך השנה כולה, לא 
למדנו יותר מחמישים דף. היה מפלפל, מקשה 
ומתרץ, לכן היינו לומדים בישיבה חמישים דף, 
לא יותר. אך אני למדתי לעצמי חמש מאות דף. 
לא חמישים דף, חמש מאות, אני למדתי בעצמי. 
וכשלמדנו אצל הגאון חכם יעקב עדס זצ"ל, 
הוא היה ר"מ בישיבה שלנו, למדתי אצלו, הוא 
היה מקיף ובקי גדול, כל דבר שהוא היה מדבר 
בשיעור, היה מעיין בו ואומר אותו בבקיאות 
גדולה. ואני הייתי אומר לו: 'כן, כך כתבו התוס' 
במקום פלוני'. הוא היה מתפעל ואומר, מאיפה 
אתה יודע? תביא את הגמרא, נכון, כך כתבו 

התוספות. 
"הלימוד שלנו שהיינו לומדים היה טור ובית 
יוסף, והיה כל הזמן נושא ונותן איתי, עד שהיו 
חברי כועסים עלי, אחד מהם חכם ציון לוי זצ"ל 
)הלא הוא רבה של פנמה וידידו מנוער של מרן 
רבינו זצ"ל. ש"ל( היה כועס עלי, 'מה הוא מורה 
פרטי שלך? מה אתה מדבר איתו כל הזמן?'. 
אמרתי לו, אדוני מה אתה רוצה ממני? הוא מדבר 
איתי, אני לא אענה לו, אני מוכרח לענות לו. וכל 
זה למה? מחמת שהייתי לומד לעצמי, ולא הייתי 
מסתפק במה שלומדים בישיבה, הייתי מוסיף 
ולומד מצד עצמי. וכך גם אתם, תשתדלו להוסיף 
חיל וחוסן בלימוד התורה בשקידה ובהתמדה. 

)כנס בני תורה, תשרי תש"ע(. 
על רבו הגאון הקדוש חכם יעקב עדס זצ"ל 
אמר מרן רבינו זצ"ל בהספדו: "זכורני כשלמדתי 
אצלו בימי חורפי בישיבת פורת יוסף, ראיתי כמה 
היה יגע בפלפול ובסברא ובבקיאות מפליאה, 
להסביר לתלמידיו את הסוגיות בטוב טעם ודעת 
ובחשק נמרץ. זכורני שבזמן המלחמה העולמית 
השנייה שהאויבים הנאצים ימח שמם הגיעו 
עד קרוב לשערי הארץ, וכל תושבי הארץ סמר 
בשרם מפחד האויב, ירד עמנו הגאון המנוח מן 
הישיבה פורת יוסף לכותל המערבי, שם עבר 
לפני התיבה כשליח ציבור באמירת סליחות, 
והיה ממרר בבכי, וכל העם געו בבכייה, וכעבור 
מספר ימים זכינו לשמוע שנתקבלה תפילתו 
ותפילת עם ישראל לפני ה' יתברך, כי שערי 
דמעות לא ננעלו. שאז נודע שהגנרל רומל, 
המצביא של צבא הגרמנים, שב על עקביו, בהיות 
שאז פרצה מלחמה גם עם רוסיה, והיו צריכים 
להלחם עם רוסיה, ולכן עזבו את מקומם במזרח 
התיכון. וה' יתברך הציל את עמו ונחלתו מידי 
האויבים, ואנחנו קמנו ונתעודד, ותשקוט הארץ. 
)נדפס בהספדים שבסוף ספר חזון עובדיה - 

ארבע תעניות, עמוד תפד(. 
אך לא בחינם זכה מרן רבינו זצ"ל לשקיעות 
עצומה בלימוד, אלא מחמת שהפריש עצמו 
מכל ענייני העולם, "אספר לכם מה שקרה איתי. 

אני הייתי בחור צעיר, הייתי לומד בהתמדה, לא 
הייתי מסתכל בשעון. שעון לא היה לי. עכשיו, 
אין ילד בר מצווה שלא נותנים לו שעון, כולם 
יש להם. לי לא היה שעון. מתי נהיה לי שעון? 
נסעתי למצרים, הייתי בגיל עשרים ושבע, ואני 
התחלתי ללמד אותם, היו לי שני שיעורים כל 
ערב, שיעור אחד שעה וחצי ולאחריו עוד 
שיעור שעה וחצי, וכיוון שלא היה לי שעון 
הייתי ממשיך את השיעור הראשון, ואלה היו 
יושבים ומחכים. אמרו לי רבנו, כבר הגיעה 
השעה, וכך כל פעם היו אומרים לי, הגיעה 
השעה. אמרו, זה לא לעניין, כל פעם אנחנו 
נגיד לו מה השעה? קנו לי שעון, פעם ראשונה 
בחיי שהנחתי שעון, קנו לי שעון כשהייתי בן 
שלושים שנה, "ויוסף בן שלושים שנה בעומדו 
לפני פרעה מלך מצרים". תארו לכם, היום יהיה 
אחד שלא יהיה לו שעון יצחקו עליו, אבל מה 
זה סלולארי וכל המכשירים הטמאים?! תוציאו 

אותם" )כנס בני תורה, ניסן תש"ע(. 
עוד סיפר מרן רבינו זצ"ל על ימיו בישיבה: 
"אזכרה ימים מקדם כי בימי חורפי הייתי הולך 
יוסף אשר בעיר  ברגל עמו לישיבת פורת 
העתיקה, כי היינו גרים בקירוב מקום, והיינו 
עוברים משכונת בית ישראל לעיר העתיקה, 
דרך שער שכם, וכל הדרך היינו לומדים וחוזרים 
על מה שלמדנו בישיבה, דף אחד עם התוספות 
בהליכתנו, ודף אחד בחזרתנו, והיה הכל שגור 
בפיו, וקיים בזה 'ובלכתך בדרך', ולא פסיק פומיה 
מגירסא, וכך שקד והתמיד ואהב את התורה עד 
שנעשה לגאון עולם, כזה ראה וקדש. )הספד 
על מרן הגאון חכם בן ציון אבא שאול, חזון 

עובדיה ארבע תעניות עמוד תצא(. 
וכשזכה וראה בעיניו את פרי עמלו ויגיעו 
בפריחת עולם התורה הספרדי, אמר מרן רבינו 
זצ"ל לבני הישיבות: "אתם זכיתם בדור שלכם 
מה שלא זכינו אנו לפני 50 שנה. אני למדתי 

בפורת יוסף, כל פורת יוסף הייתה רק 70 בחורים 
לא יותר, ולא הייתה בעולם ישיבה אחרת של 
הספרדים, ואילו לאשכנזים בפוניבז' לבד היה 
500 תלמידים, מלבד עוד ישיבות. ישתבח שמו 
הקב"ה שריחם עלינו ועדות המזרח בדורנו 
הולכים וצומחים ומקדשים שם שמים. למה 
יגידו לנו 'נחשלים אתם', למה יאמרו איה 
א-להיהם, תקנאו להקב"ה, תקדשו שם שמים 
באמת ותהיו תלמידי חכמים גדולים ואמיתיים. 
)שיחה בהיכל ישיבת חזון עובדיה בערב יום 
הכיפורים תשס"ג, נדפסה בקובץ חזון עובדיה 

על מסכת כתובות(. 

יושב על מדין

בשנת תש"ז נשלח מרן רבינו זצ"ל בידי 
מרן ראש הישיבה חכם עזרא עטיה והראש"ל 
הגאון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל למצרים 
לכהן כראב"ד קהיר וסגן הרב הראשי שם. 
ימי מצרים היו מרובים תלאות וייסורים למרן 
כנודע, אך דווקא מתוך הצרות שהקיפוהו 
השקיע עצמו בעמל התורה וזכה לחבר את 
התשובות המקיפות והמעמיקות בשו"ת יביע 
אומר ובפרט בדינים החמורים של אבן העזר. 
בהמשך לאחר שחזר ארצה בשנת תש"י, 
נקרא מרן רבינו זצ"ל לכהן כחבר בית הדין 
בפתח תקווה, בבית דינו של הגאון רבי ראובן 
כץ, וכה סיפר: "אזכרה ימים מקדם שהגאון 
זצ"ל )הגאון רבי ראובן כץ רבה הראשי ואב"ד 
פתח תקווה. ש"ל(, פנה אלי בבקשה להצטרף 
לבית דינו בפתח תקווה, ואני לא נתנני לבי 
לעזוב את ירושלים, שהייתי שם מרביץ תורה 
בהלכה למאות בעלי בתים, אבל ברוב ענוותו 
המשיך להפציר בי, עד אשר בושתי ונכלמתי 
שלא להעתר לבקשתו, והסכמתי אליו, וזכיתי 

לשבת עמו בשבת תחכמוני. 
"וה' יתברך חנני דעה והשכל לנהל את הדיונים 
בבית הדין בצירוף הרה"ג רבי ישראל ספיר זצ"ל. 
והנה ביום בהיר אחד הופתעתי בשומעי את 
בקשתו שמכיוון שהוא יוצא לגמלאות מפני 
גילו, מכאן והלאה אכהן כאב בית הדין, ואולם 
סירבתי בזה לבקשתו, ואמרתי אליו, הנה יושב 
עמנו הרב ספיר שהוא דיין ותיק כעשרים שנה, 
ואיך אעיז להיות מעליו במשרת אב"ד, הרי תהיה 
קנאה ושנאה בינינו, באומרו הצעיר הזה בא 
תמול שלשום לבית הדין ופתאום מבית סורים 
יצא למלוך. הגאון זצ"ל הראה לי פנים זועפות, 
וזעם שלא קבלתי את הצעתו, ושלא בפני היה 
מקלסני, שנותנים לי משרה על מגש של זהב 
ואני דוחהו. אבל כל זה היה לטובתי, שכאשר 
זכיתי לעלות בשנת תשי"ח לשבת כחבר בבית 
דינו של הגרא"י ולדינברג, שהיה אב"ד, לא 
הוצרכתי לרדת ממעמדי, ה' יתברך יזכנו תמיד 
להכיר מיעוט ערכנו" )הספד על הגר"ר כץ, חזון 

עובדיה ארבע תעניות עמוד תעג(. 
יכלה הזמן והדיו ולא נבוא לתאר אפס קצהו 
מדמותו והליכותיו הליכות אלי מלכי בקודש של 

מרן רבינו זצ"ל, ותן לחכם ויחכם עוד.   

זה ספר תולדות מרן
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