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חלק שני
א .פתח דבר
 .1עניינה של תביעה זו בדברי לשון הרע ופגיעה בשמו הטוב של התובע בידי הנתבע ,רב העיר נשר,
אשר "קבע" במסגרת ראיון עיתונאי ששודר באמצעי תקשורת שונים כי הנתבע ,רב היישוב שהם,
"יצא לשאלה" ,והוסיף עוד כהנה וכהנה הערות מבזות ומכפישות כלפיו .דברים אלה היוצאים
מפיו של רב עיר בישראל ,לו עדת תלמידיו וקהל שומעי לקח ,הם דברים חמורים ביותר ,חסרי
אחריות ציבורית ,אשר נועדו לבזות ולהשפיל את הרב סתיו – אך ורק משום שעמדותיו הדתיות,
ההלכתיות והציבוריות – שונות מדעותיו של הנתבע ,שהוא רב בעל אוריינטציה חרדית המקורב
לתנועת ש"ס .תופעה זו של השפלה ,ביזוי ,ושיסוי על רקע השקפות דתיות – ציבוריות ,היא תופעה
מסוכנת ביותר אשר אינה חוסה תחת הגנות חופש הביטוי.
דווקא מחמת שמו הטוב של התובע ההולך לפניו כדמות תורנית מוערכת ,מנהיג רוחני ואיש ציבור
שרבים מבקשים לשמוע את עמדותיו ,אמר הנתבע את אשר אמר במטרה להלעיג את התובע,
להנמיך את קומתו הרוחנית ,להקטין את השפעתו ולבזותו.
אמירותיו של הנתבע כנגד התובע צוטטו בהרחבה בכלי התקשורת ,וגרמו נזק כבד למעמדו ,לשמו
הטוב ולמוניטין הרב של התובע בקרב רבנים וציבור רחב אליו הגיעו הדברים – לרבות ציבור
השומע שוב ושוב דברי בלע על אודות התובע – ואשר דבריו של הנתבע היוו נדבך נוסף לקעקוע
דמות התובע בעיני אותו ציבור.
הפרסום הסב לתובע עוגמת נפש ,רוגז וטרדה מרובה ,על לא עוול בכפו .מאחר ולא ניתן לכמת את
הנזק שנגרם לתובע ,נזק המתגבש בליבם של אנשים ואשר השלכותיו הפוטנציאליות ארוכות טווח,
מוגשת תובענה זו בהתאם לסעיף 7א(ג) לחוק איסור לשון הרע ,תשכ"ה( 1965-להלן" :החוק").
ב.

הצדדים לתובענה

 .2התובע ,הרב דוד שלמה סתיו ,הוא רב עיר ,המכהן כרב היישוב שהם .לתובע סמיכה לרבנות
ו"כושר" לשמש כדיין שניתנו לו על ידי הרבנות הראשית לישראל .התובע מכהן כיו"ר ארגון רבני
צהר ,שהוקם בשנת  1995בעקבות רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל ,במטרה לנסות ולגשר על
הפערים בין דתיים לחילוניים בישראל ולטפח את הזהות היהודית של מדינת ישראל .מדובר
בעמותה המאגדת בפעילותה למעלה מ 1,000-רבנים ואנשי חינוך מהציונות הדתית.
 .3במרוצת השנים האחרונות כיהן התובע כדיין בבית הדין לגיור בראשות הרב חיים דרוקמן אשר
פעל במסגרת מערך הגיור הלאומי ,כדיין בבית דין לממונות ,וכדיין בבית דין לגיור " -גיור כהלכה"
– שהוקם ב 2015-הפועל על-פי ההלכה היהודית המקובלת (התובע יכונה להלן גם" :הרב סתיו").
 .4הנתבע ,הרב יצחק לוי ,הוא רב העיר נשר (משנת  )2017וחבר מועצת הרבנות הראשית (משנת
 .)2018הנתבע נמנה על צוות כותבי הבחינות של הרבנות הראשית לישראל וכן התמנה לאחראי על
מערך הכשרות בחלק מהעסקים בחיפה .הנתבע מקורב אצל הראשון לציון הרב הראשי הספרדי,
הרב יצחק יוסף ועורך את שיעוריו המתפרסמים בעלון "השיעור השבועי" המופץ מידי שבוע בבתי
כנסת .האחרון אף התערב באופן אסור למען הנתבע אצל חברי מועצת העיר נשר בסמוך לבחירות
לתפקיד רב העיר נשר ,ותלונה שהוגשה כנגד הרב יוסף לנציב קבילות השופטים התקבלה.
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ג.

הסעד המבוקש:

 .5פיצוי כספי בסכום של  ₪ 292,644המשקף פיצוי ללא הוכחת נזק לפי סעיף 7א לחוק.
ד.
.6
.7

.8
.9

.10

.11

.12
.13

תמצית העובדות:
הנתבע הוציא את דיבת התובע רעה ,כפי שיפורט להלן:
ביום  31.7.2021התראיין הנתבע בתוכנית "סוגרים שבוע" (בהנחיית עיתונאי חרדי בשם ישי כהן)
באתר האינטרנט "כיכר השבת" ,הזוכה לפופולריות רבה בקרב קהלים דתיים ומסורתיים.
הריאיון נערך בווידאו ו"זכה" ולצפיות מרובות הן באתר "כיכר השבת" והן באתרים אחרים
(להלן" :הריאיון").
הריאיון נערך על רקע רפורמה במערך הכשרות של הרבנות הראשית ,שקידם באותה עת השר
לשירותי דת (מאז עוגנה הרפורמה ,בשינויים מסוימים ,בחקיקת הכנסת).
במהלך הריאיון נקב הנתבע בשמו של הרב סתיו כדוגמה לרבנים שאי אפשר לסמוך עליהם כמי
שיקבעו הנחיות הלכתיות הנוגעות לכשרות ,ציין כי הוא "יצא לשאלה" דהיינו אדם שאינו מקיים
מצוות ,וייחס לו פסיקות הלכתיות מופקרות כביכול שאותם הרב סתיו מעולם לא פסק ,תוך שהוא
מקשר את הרב סתיו לזרם הרפורמי ביהדות.
דברים אלה הם דברי שקר ,דברי בלע ,שנאמרו במודעות מלאה ובכוונה תחילה על מנת להפוך את
הרב סתיו לקרדום לניגוח רפורמת הכשרות .יש בדברים שאמר הנתבע על הרב סתיו כדי לבזות,
להשפיל ,לפגוע בשמו הטוב ובמשרתו הציבורית של הרב סתיו ולעשותו מטרה לשנאה .התובע
מעולם לא יצא בשאלה ולא חרג כמלא הנימה מגדרי ההלכה המקובלת ובוודאי שאינו משתייך
לזרם רפורמי או אחר .פרסומם של דברים אלה בגנותו של התובע עולים כדי הוצאת דיבה ובכך
הפר הנתבע את הוראות חוק איסור לשון הרע.
חרף פנייתו של התובע לנתבע ובקשתו לחזור בו מדברי הבלע ולהתנצל באותם אתרים שבהם הופצו
דבריו ובאותו היקף פרסום ,סירב הנתבע להתנצל ואף הזמין את התובע לתבוע אותו על פי דין
תורה ,תוך שהוא מטיח בתובע כי מי שמתדיין בפני ערכאות שאינן פוסקות על פי דין תורה נחשב
"רשע".
ביום  16.10.21במסגרת עלון שבת הזוכה לתפוצה רחבה שבעריכת הנתבע ,תיאר הנתבע את התובע
כרב רפורמי ממש תוך שהוא כותב את שמו בהשמטת התואר "רב".
הפרסומים הפוגעים מושא תובענה זו אינם בבחינת שגגה או פליטת פה או משיכת קולמוס סוררת,
אלא פרסומים המיועדים לפגוע בתובע ולהנמיך את קומתו בעיני הציבור כחלק מקמפיין בו
"מככב" הנתבע על חשבונו של התובע ועל לא עוול בכפו של התובע.

ה .העובדות המקנות סמכות לבית המשפט:
 .14לבית משפט השלום בראשון לציון סמכות עניינית לדון בתביעה זו ,בהתאם לסכום התביעה.
 .15הואיל ומדובר בפרסום ברשת האינטרנט ,מסורה לבית המשפט הנכבד הסמכות המקומית לדון
בתביעה זו בהתאם לתקנה (7ב) לתקנות סדר הדין האזרחי ,תשע"ט.2018-
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חלק שלישי  -העובדות המשמשות יסוד לתביעה
ו.
.16

.17
.18

.19

הפרסום הפוגע הראשון:
ביום  31.7.21התראיין הנתבע ב"אולפן כיכר השבת" בתוכנית "סוגרים שבוע" בעניין הרפורמה
בכשרות .הריאיון צולם בווידאו ושודר באתר "כיכר השבת" .בעקבות הריאיון צוטטו דבריו של
הנתבע בידיעות שפורסמו באתר "כיכר השבת" ושודרו באתרים נוספים רבים .המדובר בתוכנית
פופולרית המשודרת באתר אינטרנט הזוכה לתהודה ולצפיות רבות בקרב ציבור דתי ,מסורתי וכן
בידי ציבור כללי.
הריאיון נסב על אודות הרפורמה בכשרות אשר הוצגה בסמוך למועד הריאיון בידי השר לשירותי
דת (ומאז עוגנה בחקיקה בשינויים מסוימים).
אחד מסעיפי הרפורמה כולל הסמכה של ועדה שתכלול שלושה רבנים אשר "לפחות אחד מהם הוא
בעל כשירות לכהן כרב עיר וכיהן בעבר או מכהן ביום קביעת תקן הכשרות כרב עיר" ו"כל אחד
מהאחרים הוא בעל כשירות לכהן כרב מקומי ,כרב עיר או כרב צבאי ומכהן ביום קביעת תקן
הכשרות כרב מקומי או כרב עיר או כיהן בעבר כרב מקומי ,כרב עיר או כרב צבאי"( .דהיינו ,מדובר
ברבנים בעלי הסמכה רבנית נרחבת) אשר מכהנים ו/או כיהנו בעבר בתפקידם (להלן" :ועדת
רבנים") .ועדת הרבנים מוסמכת על פי החוק החדש לקבוע תקני כשרות ,דהיינו סט של הוראות
הלכתיות מחייבות שעל בית אוכל להקפיד עליהן על מנת שיוכל לקבל תעודת כשרות.
במסגרת הריאיון התייחס הנתבע למתן תקן כשרות בידי ועדת רבנים ואמר את הדברים הבאים:
"הרי מה יקרה יבואו שלושה רבנים ,ושמעתי מישהו ממשרד הדתות שאמר – מה אתה מכיר
שלושה רבנים שיש להם כושר לרב עיר שיצאו בשאלה? התשובה כן! אנחנו מכירים! יש את הרב
אמסלם שמרן כתב עליו שצריך להתרחק מדעותיו המוזרות והכפרניות ,יש את הרב סתיו שמרן
אמר עליו שהוא מסוכן לרבנות וליהדות".

.20
.21
.22

.23

הנתבע הציב בדבריו שאלה רטורית :כלום ייתכן ששלושה רבנים בעל כושר עיר – "יצאו בשאלה"?
והשיב על שאלה זו באופן נחרץ בחיוב והצביע על הרב סתיו כרב עיר שיצא לשאלה.
הנתבע השתמש במונח "יציאה בשאלה" שמשמעותו המקובלת והידועה ברבים היא פריקת עול
תורה ומצוות ויציאה מצל האמונה לעבר אפיקורסיות וכפירה.
הנתבע הציג את הרב סתיו כעניין שבעובדה כפורק עול תורה ומצוות וכאפיקורס וכמי שאינו נמנע
עוד על ציבור שומרי התורה ועל הקהילה האורתודוקסית ,תוך שהוא אינו מנמק את דבריו ,ואינו
מסייגם.
הנתבע "הסתמך" על דברים לא ראויים שנאמרו בעבר על הרב סתיו כביקורת חרדית על דרכו
ו"מינף" אותם תוך הגדרת הרב סתיו ככופר ,וכפורק עול תורה ומצוות ודוגמה לאדם שהוא עצמו
חילול הקודש ממש .בהמשך הדברים הוסיף הנתבע נדבכי לשון הרע נוספים ,באופן הזוי:
ישי כהן" :צלם בהיכל אמר עליו".
הרב יצחק לוי" :כן .בזמנו כשמרן אמר .לא הבנו .חשבנו ,היו כאלה שחשבו שחס ושלום הרב
מגזים .ויש עוד אנשים מארגון בית הילל ומכל מני מקומות שיש להם כושר רב עיר .מה לעשות?
הם עשו את המבחנים ,הם עברו ויש להם את התעודה .הרבנים האלה הם מתירים זום ביום טוב,
הם מתירים טבילה באמבטיה ,הם מתירים את כל האיסורים החמורים בניגוד למועצת הרבנות.
למה נוסדה הרבנות הראשית? אני אומר שזו כשרות רפורמית .זה לא רפורמה בכשרות זה כשרות
רפורמית מסיבה פשוטה כי אנחנו מכירים היום לצערנו אנשים שמחזיקים בתעודה לכושר לרב
עיר הם קרובים מאוד מאוד לרפורמים .מאוד".

4

.24

.25
.26
.27

.28

אופן אמירת הדברים מאלף .הנתבע שב לדברי הביקורת הלא ראויים שנאמרו בעבר על התובע
(כאילו הוא מסוכן לרבנות וליהדות) והשתמש כביכול בבוחן המציאות על מנת להצדיק אותם
בדיעבד .הצדקה זו של דברי הביקורת שנאמרו על הרב סתיו נעשתה בשני "נדבכים" עובדתיים:
 הנדבך הראשון ,טענה כי הרב סתיו נמנה על רבנים המתירים איסורים חמורים ומורים לנשיםלטבול לטהרתן באמבטיה ולא במקווה ,ומתירים לנהל את ליל הסדר באמצעות אפליקציית זום-
נדבך זה שקרי שהרי הרב סתיו מעולם לא פסק כפסיקות הללו.
 הנדבך השני :קישורו של הרב סתיו לזרם הרפורמי .קישור זה נעשה באמצעות הגדרת הרפורמהבכשרות ככשרות רפורמית .זה המקום להזכיר כי הרב סתיו שורבב לדבריו של הנתבע על רקע
הרפורמה הזו ,הנתמכת על ידי ארגון רבני צהר ,שהרב סתיו מכהן כיושב ראש מטעמו .בסוף
הדברים סגר הנתבע את המעגל בציינו כי קיימים אנשים המחזיקים בתעודה לכושר רב עיר
הקרובים מאוד מאוד לרפורמים.
הנה כי כן ,במהלך מעגלי ,כינה הנתבע את הרב סתיו כ"יוצא לשאלה" ונימק את דבריו בבוחן
המציאות כביכול בדבר התרת איסורים חמורים על ידיו וזיקה קרובה מאוד מאוד לזרם הרפורמי.
בדברים אלה ביקש הנתבע לקעקע את סמכותו הרוחנית ואת הלגיטימיות התורנית של התובע תוך
שימוש בביטויים חסרי תקדים והנמקתם בטיעונים עובדתיים שאינם אמת ואין בהם צל של אמת.
הנתבע יצר אפוא בדבריו "שילוש לא קדוש" של השמצות המופנות לרב סתיו:
א .הוא פורק עול תורה ומצוות ("יצא לשאלה").
ב .הוא מתיר בפסיקותיו איסורים הלכתיים חמורים.
ג .מדובר בפועל ברב רפורמי שההלכה בעבורו שונה לחלוטין מההלכה היהודית המקובלת.
הריאיון זכה לתהודה רבה ולצפיות מרובות ברשת האינטרנט ושלל אזכורים בכלי התקשורת
ששידרו וציטטו את דברי הנתבע.
הנתבע מסרב להתנצל בגין דבריו בריאיון באתר "כיכר השבת":

ז.

 .29ביום  19.10.2021נשלחה לנתבע התראה מטעם התובע ,טרם נקיטה בהליכים משפטיים .במסגרת
ההתראה נדרש הנתבע ,בין היתר ,לחזור בו מדבריו ,להתנצל ולהבהיר שלדברים שאמר אין אחיזה
במציאות ולהודות כי הבדלי השקפה אינם מצדיקים ביזויו של התובע .עוד נתבקש הנתבע כי
התנצלותו תקבל הד ציבורי ותפורסם באותה מסגרת שבה נאמרו דבריו וכן תופץ גם באתרים
שציטטו את דברי הדיבה .בנוסף נדרש מאת הנתבע פיצוי בגין עוגמת הנפש הרבה והפגיעה הקשה
בשמו הטוב של התובע בסך ( ₪ 100,000לצורכי פשרה).
-

העתק מכתב התראה לפני נקיטה בהליכים משפטיים מיום  10.10.2021מצורף לכתב תביעה זה כנספח .1

 .30ביום  26.10.2021השיב הנתבע למכתב ההתראה שנשלח אליו וטען כי ככל שהתובע מעוניין לתבוע
אותו הוא מוזמן לעשות זאת בדין תורה בבית דינו של הרב לוגסי ברכסים ,תוך שהוא מציין כי
טענותיו של התובע הן טענות שווא הנובעות מעיוות דבריו או למצער מחוסר דיוק או חוסר הבנה.
עוד ציין הנתבע בתגובתו כי לדיינים (בפניהם הוא טוען שעל תביעת הרב סתיו להתברר) ממילא
אין סמכות בימים אלה לדון בתביעה כספית בגין עוגמת נפש.
 .31הנתבע הוסיף וציין "מה לנו ולערכאות שפוסקים שלא על פי דין תורה ,אלא על פי חוקי הגויים וכדומה,
שכתב הרמב"ם (פכ"ו מהל' סנהדרין ה"ז) "שכל הבא לידון בפניהם הרי זה רשע וכאילו חירף וגידף
והרים די בתורת משה רבינו".
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-

העתק מכתב תשובה למכתב התראה מיום  26.10.2021מצורף לכתב תביעה זה כנספח .2

 .32למעלה מן הצורך יודגש כי החוק מסדיר את מערכת היחסים בין אדם לחברו ועוולת לשון הרע
חוסה תחת הנורמות שקבע המחוקק הישראלי שהיא בבחינת תקנת הציבור בדיני ממונות .מכאן,
שאין יסוד לדרישתו של הנתבע לחייב את התובע ל תבוע אותו בדין תורה ,בפני בית דין רבני הדן
על פי עקרונות המשפט העברי.
 .33העובדה שמדובר בתביעת דיבה בין שני רבנים ,המוגשת בידי הרב סתיו כנגד הנתבע המשמש כרב
עיר ,לא מחייבת את התובע לתבוע בדין תורה ולא מאיינת את זכותו לפנות לערכאות ולהגיש את
תביעתו בבית משפט אזרחי שיש לו הסמכות לדון בה .למותר לציין כי בתי משפט בישראל נדרשו
עד היום לעשרות תביעות אזרחיות שהצדדים להם היו רבנים.
ח .הפרסום הפוגע השני:
 .34הנתבע הוא עורך "השיעור השבועי" – עלון המופץ מידי שבוע בבתי כנסת ברחבי הארץ המעלה על
הכתב את הדרשה השבועית של הראשון לציון הרב יצחק יוסף ושל רבנים אחרים הנושאים דברים
בחסות דרשה זו .ביום  ,16.10.2021התפרסם גיליון מס' ( 316לפרשת "לך לך") שהוקדש לזכרו של
הרב עובדיה יוסף זצ"ל "במעמד גדולי הדור" ,כלשונו.
 .35בכלל זה הובאו דבריו של הרב דויד כהן ,ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה שהתייחס
למאבקו של הרב יוסף בניסיון שהיה לדבריו לפתוח כביכול את שורותיה של הרבנות הראשית
לרבנים רפורמים:
"בעבר רצו להביא לרבנות הראשית ולרבנות של ירושלים רבנים רפורמים ממש ומרן נלחם על כך
במסירות נפש ואף שידע שהמלחמה עלולה לפגוע בבנו יקירו מרן הראשון לציון ,המשיך לעמוד
בפרץ *.כשרצו להכניס רפורמות וקּולות למיניהם שאינם על פי רוח התורה ,והוא נלחם לשם
שמיים ,בלי לעשות שום חשבון ,מה עלול לקבל ומה עלול להפסיד".

 .36עד כאן דבריו של הרב דויד כהן .אלא שהנתבע ,בתפקידו כעורך הגיליון הוסיף דברי פרשנות
בהערת שוליים ,שבהם קבע כי דבריו של הרב דויד כהן כוונו לרב סתיו:
"*) כוונת הגאון שליט"א ל"דיל" שנעשה בתשע"ג עם ד .סתיו ,בתמיכת ליברמן ובנט ,וכן ל"דיל"
שנעשה בתשע"ה עם הרב שטרן ,בתמיכת מר בנט ,והושיבו על כסאו של הגרצ"פ פראנק זצ"ל,
רב שכתב שא"צ שגר יקבל את כל המצוות".
-

העתק "השיעור השבועי" ,גיליון  316מצורף לכתב תביעה זה כנספח .3

 .37הנה כי כן ,הנתבע הצביע על הרב סתיו כ"רב רפורמי ממש" ועוד כתב את שמו בהשמטת התואר "רב".

ט .דבריו של הנתבע אינם אמת ועולים כדי לשון הרע:
 .38דבריו של הנתבע בגנות התובע אינם אמת ואף אינם בגדר הבעת דעה או ביקורת לגיטימית כי אם
דברי בלע ,הכפשה ,פגיעה וביזוי של רב בישראל שהוכשר והוסמך לרב עיר בידי הרבנות הראשית
לישראל ,הנושא משרה ציבורית ומשמש כרב הישוב שהם ,פעיל בארגון רבני צהר ועוסק בפעילות
ציבורית ענפה שכל תכליתה קירוב לבבות וחיזוק הזהות היהודית של מדינת ישראל ,ברוח ההלכה.
 .39הנתבע השתלח בתובע משל מדובר באדם חסר יראת שמיים ,כופר בעיקר ומחרב תורת משה ,וזאת
תוך כדי ציטוט פסיקות הלכתיות שמעולם לא נתן ושאינן משקפות את עמדותיו ההלכתית ,והצגתו
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כ"רב" אשר במסגרת תפקידו כרב עיר מוציא לפועל את מדיניותה של התנועה הרפורמית .מה רב
המרחק בין ביקורת לגיטימית הנובעת מהבדלי השקפה לבין הגדרתו של התובע ככופר.
 .40אלו הם דברי לשון הרע ,דברים חמורים ,שלא נאמרו על ידי מאן דהוא ,אלא על ידי רב עיר וחבר
מועצת הרבנות הראשית ,בעל השפעה אשר נתפס כסמכות רוחנית ,תורנית וערכית .וכבר נאמר
בקהלת ז ,א "טֹוב שֵׁ ם ִמשֶּׁ מֶּׁ ן טֹוב" ,על אחת כמה וכמה כשמדובר בתובע המסור לצורכי ציבור
ואשר עיניהם של רבים נשואות אליו ואל לקחו.
 .41התובע יטען בנוסף ו/או לחלופין כי השמצתו בידי הנתבע אינה "פליטת פה" או הבעת דעה כי אם
אמירה "עובדתית" מכוונת שנועדה לבזות ולהוציא אל מחוץ לגדר רב ומנהיג שהשקפת עולמו
עומדת בניגוד להשקפת עולמו של הנתבע .דברים אלה אינם חוסים תחת חופש הביטוי כפי שקבע
כב' השופט (כתוארו אז) א' ריבלין" :חופש הביטוי אינו חופש הביזוי ,והזכות להשמיע אינה הזכות להשפיל"
(ע"א  9462/04מורדוב נ' ידיעות אחרונות בע"מ (נבו .))28.12.2005

.42

.43
.44

.45
י.
.46

.47

.48

.49

התובע יטען כי דברים אלה שבשקר יסודם ושכל תכליתם לבזות ולהשפיל את התובע ,הנאמרים
ומצוטטים מפיהם של רבנים ,חשובים ומקובלים ככל שיהיו לא נאמרו בתום לב ואינם יכולים
לזכות להגנות שמעניק החוק לחופש הביטוי.
ממילא יטען התובע כי החוק אינו מעניק הגנה לפרסום שקרי שנעשה בחוסר תום לב ומבחן הפגיעה
שיש לייחס לדבריו של הנתבע הוא מבחן השומע או הקורא הסביר.
נדמה כי במסגרת המאבק הציבורי ,הלגיטימי כשלעצמו ,כנגד הרפורמה בכשרות ,הנתבע חצה כל
גבול וסבר כי כל האמצעים כשרים בניסיון להפוך את התובע לאויב הדת היהודית ,תוך שהוא
זוכה ,למרבה הצער ,להסכמה בשתיקה מצד הרב הראשי לישראל שלא מיחה נגדו ,לא שמר על
כבודו של התובע ,לא על כבודה של הקהילה שהוא מנהיגה הרוחני ולא על כבודם של רבים אחרים
הרואים בתובע סמכות רוחנית ותורנית.
בנסיבות אלה שבהן אין דין ואין דיין ,אין מנוס אלא לבקש סעד מבית המשפט הנכבד.
עילות התביעה:
במסגרת תובענה זו יטען התובע ,בין היתר ,כי הדברים שפורסמו על אודותיו בידי הנתבע עולים
כדין "לשון הרע" על-פי החוק בהיותם ,בין היתר ,דברים שפרסומם עשויים להביא ואף הביאו
בפועל להשפלתו של התובע ,לביזויו ,לפגיעה בו ובמעמדו הציבורי המוסרי והרוחני ,לפגוע
בפעולותיו ובמוניטין הרב שרכש במשך שנים.
ביזויו ,השפלתו ,הפיכתו למושא לשנאה והפגיעה ברב סתיו בעקבות הפרסומים הפוגעים – נוגעים
לליבת מהותו של התובע כרב – הנתבע הכפיש את יראת השמים של הרב סתיו והציג אותו כפורק
עול; הנתבע הכפיש את מחויבותו של הרב סתיו להלכה ולמעשה את מעמדו כרב ופוסק ,ביחסו לו
התרת איסורים חמורים ובהגדרתו כרב רפורמי כלומר רב שאינו מחויב להלכה היהודית
המקובלת .כל זאת תוך הקפדה להשמיט את התואר "רב" משמו של התובע.
הפרסומים הפוגעים מושא תובענה זו אינם בבחינת שגגה או פליטת פה או משיכת קולמוס סוררת,
אלא פרסומים המיועדים לפגוע בתובע ולהנמיך את קומתו בעיני הציבור כחלק מקמפיין בו
"מככב" הנתבע על חשבונו של התובע ועל לא עוול בכפו של התובע.
דברים אלה הנשמעים מפיו של רב עיר ,המקורב לראשון לציון ,ונהנה מאמונו ,עלולים להתפרש
בעיני המאזין הסביר כעובדות מוצקות המטילות פגם ודופי בתובע.
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 .50בנוסף ולחלופין ,התובע יטען כי הנתבע פרסם את הדברים על אודותיו במודעות מלאה מתוך כוונה
לפגוע בו ולמצער בחוסר אחריות ו/או ברשלנות ו/או ובחוסר תום לב ,וזאת בין היתר מחמת
עמדותיו ההלכתיות והציבוריות של התובע שלצנינים הן בעיני הנתבע ,במסגרת מאבקו הפוליטי
ברפורמה בכשרות שעלולה לפגוע ,להשקפתו ,במונופול שהיה מסור לידי מועצת הרבנות הראשית
שהוא נמנה עם חבריה.
 .51התובע יטען עוד כי הנתבע סירב להיענות לפניותיו ,לא חזר בו ולא מתקיימות כל נסיבות העולות
כדי "הקלות" המנויות בסעיף  19לחוק.
 .52למען הסר ספק ,יובהר כי אין באמור לעיל משום מיצוי של כל העילות והטענות המשפטיות העולות
מעובדות כתב תביעה זה ,והדברים מפורטים למען הסדר הטוב ולמעלה מן הנדרש על פי תקנות
סדר הדין האזרחי.
יא .הנזק
 .53למעמדו ,לשמו הטוב ולמוניטין הרב של התובע נגרם נזק כבד בקרב רבנים וציבור רחב אליו הגיעו
הדברים ,באשר דבריו של הנתבע הופצו ברבים ובמקרה אחד אף נאמרו בנוכחותו של הרב הראשי
לישראל שלא סתר את דברי הנתבע ,על אף שבשקר יסודם.
 .54למותר לציין כי הפרסום אף הסב לתובע עוגמת נפש ,רוגז וטרדה מרובה ,על לא עוול בכפו.
 .55מאחר ולא ניתן לכמת את הנזק שנגרם לתובע ,נזק המתגבש בלבם של אנשים ואשר השלכותיו
הפוטנציאליות ארוכות טווח ,מוגשת תובענה זו בהתאם לסעיף 7א(ג) לחוק איסור לשון הרע.
יב .סוף דבר:
 .56שנו רבותינו" :נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים"

(תלמוד

בבלי ,כתובות סז ע"ב)

.57
.58
.59
.60

הנתבע ביזה את התובע ברבים והעליל עליו דברים שאינם אמת .בעשותו כן השפיל את התובע ופגע
בציבור רחב המזדהה עם התובע ועם ערכי התורה וההלכה שאותם הוא מייצג ובהם הוא מאמין.
אשר על כן יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבע בפיצויים ללא הוכחת נזק בסכום
המקסימלי על פי החוק דהיינו .₪ 292,644
בנוסף מתבקש בית המשפט הנכבד להשית על הנתבע את הוצאות התובע בגין תביעה זו ,לרבות
שכ"ט עו"ד כדין.
כל הנטען בכתב תביעה זה נטען במצטבר ו/או לחילופין ,הכל לפי העניין והקשר הדברים.

ירושלים ,יג' בכסלו תשפ"ב ()17.11.2021

________________
אסף בנמלך ,עו"ד
ב"כ התובע
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נספח 1

העתק מכתב התראה לפני נקיטה
בהליכים משפטיים מיום 10.10.2021

עמ' 11

1

ירושלים ,י"ג בחשוון תשפ"ב ()19.10.21
מבלי לפגוע בזכויות-במסירה אישית
לכבוד
הרב יצחק לוי
רב העיר נשר
א.נ,.
הנדון :הוצאת דיבתו של הרב דוד סתיו – התראה לפני נקיטה בהליכים משפטיים
הריני פונה אליך בשמו של מרשי ,הרב דוד סתיו ,רבה של שהם ,כדלהלן:
ביום  31.7.21התראיינת ב"אולפן כיכר השבת" ("הריאיון") .הריאיון נערך על רקע פרסום הצעת השר לשירותי
דת לרפורמה בפעילות מערך הכשרות של הרבנות הראשית .הריאיון צולם בווידאו ושודר באתר כיכר השבת
ובאתרים נוספים ,והדברים שאמרת במהלכו נכללו בידיעות שפורסמו באתר כיכר השבת ובאתרים נוספים.
במסגרת הריאיון אמרת כי מרשי הוא אחד מתוך מספר רבנים "שיצאו לשאלה" (!).
בנוסף ,במסגרת הריאיון ייחסת למרשי (ביחד עם אותם רבנים) פסיקות הלכתיות המתירות קיום שיחות "זום"
ביום טוב ,טבילת נשים באמבט וכן התרת "כל האיסורים החמורים" בניגוד לעמדת מועצת הרבנות הראשית.
דברים אלה נאמרו ,כאמור ,על רקע פרסום ההצעה לרפורמה בפעילות מערך הכשרות של הרבנות הראשית,
כאשר שמו של ארגון רבני צהר (שמרשי מכהן כנשיאו הגם שאינו מעורב בפעילות מערך הכשרות שמפעיל
הארגון) נזכר בתקשורת בהקשר של רפורמה זו .בדבריך בריאיון חידדת והטעמת כי "זו לא רפורמה בכשרות
זו כשרות רפורמית" וציינת כי הסיבה לכך "פשוטה" מאחר ואותם מספר רבנים (ובכללם מרשי) "קרובים מאוד
מאוד לרפורמים".
דבריך בגנות מרשי אינם אמת ואף אינם בגדר הבעת ביקורת לגיטימית כי אם דברי בלע ,הכפשה ,פגיעה וביזוי
של רב בישראל ,משל מדובר באדם חסר יראת שמיים ,כופר בעיקר ומחרב תורת משה ,וזאת תוך כדי ציטוט
פסיקות הלכתיות שמעולם לא נתן ושאינן משקפות את עמדותיו ההלכתית ,והצגתו כ"רב" אשר במסגרת
תפקידו כרב עיר מוציא לפועל את מדיניותה של התנועה הרפורמית.

11

2
דבריך זכו מאז אמירתם לתהודה רבה ולציפיות מרובות ברשת האינטרנט.
אלו הם דברי לשון הרע ,דברים חמורים ,שטוב להם לולא נאמרו .הדברים חמורים במיוחד לנוכח מעמדך כרב עיר,
אליו נשואות עיניים רבות.
מה רב המרחק בין ביקורת לגיטימית הנובעת מהבדלי השקפה בינך לבין מרשי ,לבין השתלחותך בו והגדרתו ככופר.
הנך נדרש בזאת ,לחזור בך בצורה נחרצת מדבריך כלפי מרשי ,ולהתנצל בפניו בנוסח אשר יתואם עמו ואשר יכלול את
ההבהרות הבאות  :כי לדברים שנאמרו על ידיך אין אחיזה במציאות; כי מדובר בטעות עליך הנך מצר ומתנצל על
הפגיעה הרבה שנגרמה למרשי על לא עוול בכפו ,וכי הבדלי השקפה אינם מצדיקים את ביזויו של מרשי.
הנך נדרש לפעול כי התנצלות זו תקבל את ההד הציבורי הראוי וזאת במסגרת דברים שיצולמו גם בוידאו ויפורסמו
בכל אותם אתרים אליהם הגיעו דברי הדיבה.
בנוסף ,הנך דרש לפצות את מרשי בגין עוגמת הנפש הרבה שנגרמה לו עקב הדברים ומחמת הפגיעה הקשה לשמו הטוב
בסך של  .₪ 100,000יודגש כי סכום זה אינו משקף את הנזקים שנגרמו למרשי והוא נדרש עתה מתוך ניסיון לייתר
את הצורך בניהול הליך משפטי כנגדך על כל הכרוך בכך .ככל שתוגש כנגדך תובענה ,יפעל מרשי למיצוי זכויותיו .להווי
ידוע לך כי באם לא תיצור קשר עם מרשי או עם הח"מ לשם תיאום נוסח ההתנצלות ותשלום הפיצוי בתוך  7ימים
ממועד מכתבי זה ,יינקטו כנגדך הליכים משפטיים ,מבלי שתשלח התראה נוספת.
אין מדובר בכבודו של מרשי אלא בכבוד התורה ,ובכבוד ציבור רחב המזדהה עם מרשי ועם הערכים שבהם הוא מאמין
ולאורם הוא פועל.
למען הסר ספק ,אין באמור לעיל ובמה שלא נאמר לעיל משום ויתור על איזו מטענותיו העובדתיות ו/או המשפטיות
של מרשי.

בכבוד רב ובברכה,
אסף בנמלך ,עו"ד

העתק :הרב דוד סתיו
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נספח 2

העתק מכתב תשובה למכתב התראה
מיום 24.10.2021

עמ' 14

2
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נספח 3
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עמ' 16

3

גליון מספר 316
17:52
17:49
17:49
17:51

מרן הראשון לציון שליט"א

18:41
18:39
18:39
18:41

19:21
19:17
19:18
19:20

פרשת לך לך| י' חשון תשפ"ב

מרן הראשון לציון הגאון הגדול רבינו יצחק יוסף שליט"א
מרן זצ"ל חינך את האברכים לדעת פוסקים .מעשה שבת אם יש בו דין דבר שיש לו מתירים.
הצורך ללמוד בהתמדה על מנת להקיף את התורה .מספרי מרן לומדים את כללי הפסיקה.
לימוד בבית תורם לשלום בית .מטרת העצרת
אחת או שתיים בלילה ,דפקו בדלת ,הבית היה קטן ואני הייתי ילד וישנתי
בפרוזדור ,לא היה מקום אחר ,פתחתי את הדלת וראיתי שני בחורים
חסידים עם פאות ,אמרו לי ,טיפסנו על הגדר וראינו דרך החלון את הרב
יושב ולומד ,ויש לנו שאלה דחופה בהלכה .נכנסתי למרן ואמר לי :טוב,
שיכנסו .אם היה רב אחר ,היה צועק עליהם ,חצופים! מה אתם דופקים
בשעה כזאת?! אבל הרב הראה להם פנים .הם סיפרו למרן
שבמטבח הישיבה עמד סיר גדול של חמין ,והנה התורן הממונה
לחלק את האוכל ,רואה שאין מספיק מים בחמין ,ועד הבוקר הוא
ישרף ,פחד ,מה יאכלו מחר?! יאכלו אותו" ...ויפן כה וכה וירא כי
אין איש" ,מהר לקח נטלה ,מילא אותה מים מהברז ,ושפך לתוך
החמין ,ובאותה שניה נכנס חברו ותפס אותו על חם ,אמר
לו :מה עשית?! אתה מבשל את המים ,זה חילול שבת!
אמר התורן :אל תספר .אמר לו :אני חייב לספר ,אסור
לאכול את זה! אמר התורן :המים בטלים בתבשיל .השיב
לו אותו בחור :זה דבר שיש לו מתירים שאינו בטל אפילו
באלף .אמרו :נלך למרן ,אולי ימצא לנו פתח היתר.

חינך את האברכים
א .ברשות הרבנים ,חברי בית הדין הגדול ,חברי מועצת הרבנות הראשית
לישראל ,רבני ערים ,דיינים ,חברי הכנסת ,כל אחד לפי כבודו ולפי מעלתו,
קהל קדוש ונכבד .קודמי דיברו על מרן זצ"ל ,שהפיץ תורה והקים את
הדור ,אבל ברצוני לומר נקודה נוספת ,מרן חינך את האברכים שידעו איך
ללמוד ולהגיע לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ,לפניו זה היה
חסר ,מי שלומד שו"ת יביע אומר ,מבין איך מגיעים לפסיקה
ההלכתית .אמרו רבותינו (בירושלמי ר"פ דר"א דמילה) :כל תורה שאין
לה בית אב אינה תורה ,אי אפשר בלי התלמוד שלנו ,בלי
הראשונים ,הרשב"א והתוספות והרמב"ם ,אבל לא לומדים רק את
הש"ס והמפרשים ,וקצת משנה ברורה וזהו ,אלא התורה
שלנו "ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים".

לדעת פוסקים

ב .הרב חינך אותנו איך ללמוד ,אמר לנו ,תשבו ותלמדו
ספרי החיד"א ,ספרי רבי חיים פלאג'י ,חקרי לב ,פתח
הי+לולת מרן פוסק הדו+ר ,ראש גו+לת
הדביר ,מאמר מרדכי ,רבי עקיבא איגר ,חתם סופר ,נודע
מעשה שבת
אריאל ,עטר+ת תפאר+ת ישראל,
ביהודה ,וכך הראה לנו את דרך הפסיקה ההלכתית .אדם
אבי+ר הרועי+ם
ד .השיב להם מרן :ידוע שבדין מעשה שבת – דבר
שיושב וכותב תשובה בהלכה ,לא יביא רק מהגמרא
רבינו עובדי+ה יוסף בן גו+רג'יה
שנתבשל בשבת באיסור – יש חילוק בין שוגג למזיד ,לפי
ומהראשונים ,ויכתוב במשך יום יומיים ,אלא צריך לשבת
זי+ע"א
מה שנפסק להלכה (בשלחן ערוך סימן שיח סעיף א) המבשל
ולהתמיד ,ולהקיף את כל דברי הפוסקים .היו תשובות
+ת.נ.צ.ב+.ה
בשבת בשוגג ,אסור בין לו בין לאחרים עד מוצאי שבת,
שמרן זצ"ל כתב במשך שבועות ,למשל התשובה לגבי
 8שנים לפטיר+תו
ובמוצאי שבת מותר בין לו ובין לאחרים .אולם המבשל
דוד שמש בשבת (ביביע אומר ח"ד חאו"ח סימן לד) ,יש שם
במזיד אסור למבשל עולמית ,ולאחרים התבשיל מותר
למעלה מחמש מאות מובאות של פוסקים .בזמנו
במוצאי שבת .נמצא שלמבשל עצמו הוא דבר שאין לו מתירים ,אבל
כשהייתי יושב אצלו והיה מגיה את הספרים ילקוט יוסף ,אם לא הייתי
לאחרים הוא דבר שיש לו מתירים ,ויש לנו לומר שאינו בטל בשבת ,כי עד
מביא איזה פוסק ,היה גוער בי ,למה לא הבאת סמיכה לחיים?! למה לא
שתאכלנו באיסור בשבת ,תאכלנו בהיתר במוצאי שבת .ואם כן איך נדון
הבאת חקרי לב?! טוב ,מי יכול להגיע לדרגה שלו? ...אבל זה חינך אותנו,
תערובת של מעשה שבת ,כדין דבר שיש לו מתירים ואינו בטל אפילו
זה הראה לנו כמה חשוב לפתוח ספרים על מנת להגיע לחקר האמת .מי
באלף ,או ככל האיסורים שבטל בששים או ברוב?
שלא יודע פוסקים ,יכול לטעות על ימין ועל שמאל בהלכה.

פסק מרן

מעשה בחמין

ה .והנה מפורש בדברי מרן (בבדק הבית יו"ד ס"ס קב) והרמ"א (בהגה שם) שמעשה
שבת בטל ,ואין בו דין דבר שיש לו מתירים ,כיון שהתבשיל אסור למבשל
במזיד עולמית ואין לו מתירים .אמנם המגן אברהם (סימן שיח סק"ב) סובר
שכל זה רק בנתערב אחר השבת ,אבל אם נתערב בשבת הכל אסור ,כי

ג .אספר לכם סיפור שמשקף את העניין .לפני מעל ששים שנה כשהקימו
את ישיבת טשיבין ברחוב חנה בירושלים ,הגאון מטשיבין  -שהיה מגדולי
הדור  -אמר לתלמידיו :כל שאלה שיש לכם בהלכה ,תשאלו את השכן
שלנו ,הרב עובדיה ,ומה שיפסוק לכם תעשו .והנה ,ליל שבת אחד בשעה

לתגובות וכן לקבלת הגיליון במיילd95872@gmail.com :
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מכיון שלאחרים הוא בגדר דבר שיש לו מתירים ואינו בטל ,הוא הדין
למבשל אינו בטל .וכן דעת רבינו יוסף חיים (בשו"ת רב פעלים ח"ב חאו"ח סימן יז,
ובבן איש חי פרשת בא אות ב) .ויש אומרים שצריך להתיר את התבשיל למבשל
כיון שעבורו הוא דבר שאין לו מתירים ,ולאסור לאחרים את התבשיל כיון
שעבורם הוא דבר שיש לו מתירים במוצאי שבת ,כך דעת החוות דעת
והפרי מגדים והפליתי והיד אברהם (ס"ס קב) .אבל בכמה ספרים  -מהם זית
רענן (ח"ב סימן ה) מגדולי רבני אשכנז – תמהו על זה ,שהרי לא יתכן להחמיר
על אחרים יותר מעל המבשל עצמו .על כרחך כיון שמותר לו ,יש להתיר
גם לאחרים .וכן דעת המאמר מרדכי (סי' שיח סק"א) ,והתוספת שבת (סק"ב),
והנהר שלום (סי' שיח סק"א) ,והחתם סופר בהגהותיו לש"ע (ר"ס שיח) .וכך
העיקר לדינא ,שהרי מעשה שבת הוא איסור דרבנן ,וגם מה שדבר שיש
לו מתירים אינו בטל מדרבנן ,וספק דרבנן לקולא .ובפרט שכן נראה דעת
מרן והרמ"א .ואכן באותו מעמד הרב התיר להם את החמין ,והיתה
הרווחה .כך זכורני בתור ילד ,ולאחר מכן הרחבנו את הדברים בילקוט יוסף
שבת ג' (עמ' ל והלאה) .אבל מי שלא יודע את דברי הפוסקים יכול לטעות.

אברך צריך ללמוד גם בבית
ו .בספרים שלנו אנחנו מעירים על כל מיני מחברים ,שהטעויות שלהם
נובעות מכך שאינם בקיאים בספרי הפוסקים ,צריכים להיות בקיאים
בתורה! וזה לוקח הרבה זמן ,ועל כן צריכים לשבת ולהתמיד ,כמו שחינך
אותנו מרן זצ"ל .אברך שבא לביתו לעת ערב ,צריך לפתוח ספרים ,לשבת
וללמוד ,יתפוס נושא מסוים ,ויקיף אותו ,היום קל לחפש ,יש כל מיני
אמצעים ,אבל כשהיינו צעירים לא היו את הדברים הללו ,היינו מחפשים
בספרי מפתחות ופותחים ספרים מהספריה .אדם שיושב ולומד בביתו,
זה יכול לתרום גם לשלום בית ,כאשר האשה רואה את בעלה מגיע לבית
בלילה ,פותח ספרים ולומד ,לא טלפון מכאן וטלפון משם ,היא מכבדת
אותו .אבל אם רואה שהוא בטלן ,אין לה שום הערכה אליו ,ומצב השלום
בית יכול להידרדר.

עין יצחק
ז .כאמור ,מתוך ספרי הרב לומדים גם את כללי הפסיקה ,אתה רואה
מחלוקת מערכה לקראת מערכה ,איך תדע כיצד לפסוק הלכה? אנחנו
חיברנו שלושה כרכים עבי כרס "עין יצחק" ,כללי התלמוד ,כללי
הראשונים והאחרונים ,כללי ספק ספיקא ,כללי ספק דרבנן ,כללי השלחן
ערוך .גם את הכללים צריך ללמוד .כותב רבי אהרן עזריאל בספרו אזן
אהרן (מוסר אב שבראש הספר אות ד) במכתבו לבנו :כבר אמרתי לך כמה וכמה
פעמים שתתעסק בספרי בעלי הכללים ויאורו עיניך .מי לנו גדול ממרן
הבית יוסף ,כמה שהיה שקוע בלימודו והיה עסוק לחבר את החיבור
העצום בית יוסף ,אורח חיים ,יורה דעה ,אבן העזר ,חושן משפט ,עם כל
זה מצא לו זמן לחבר ספר כללי הגמרא על ספר הליכות עולם הקדמון .גם
הגאונים ,רב סעדיה גאון ,רב האי גאון ,רבינו שמשון ,ישבו וכתבו כללים.

אין קיצורי דרך
ח .מי שלומד בספרי מרן זצ"ל  -יביע אומר ,וכן טהרת הבית ,יחוה דעת,
חזון עובדיה ועוד  -לומד את כללי הפסיקה .אבל זה לא מגיע מהר ,רק אם
ילמד היטב את ספרי מרן ,לפחות עשר או חמש עשרה שנה ,יקלוט את
הכללים ,וידע כיצד להכריע את ההלכה ,ידע מתי קיבלנו הוראות מרן ,מתי
אומרים מנהג נגד מרן ,מתי אומרים ספק ברכות להקל ,וכך יזכה לאסוקי
שמעתתא אליבא דהלכתא.

מטרת העצרת
ט .המטרה בעשיית עצרת לזכרו של מרן ,היא ללכת בדרכיו ,מזקנים
אתבונן ,איך מרן למד והתמיד ופסק הלכה .נלך בדרכו של מרן ,וזכותו תגן
על כולנו ,שנזכה לתחיית המתים ולגאולה שלמה ,במהרה בימינו אמן
ואמן.

 הגאון רבי אברהם יוסף שליט"א רב העיר חולון 
חד בדרא
מורי ורבותי ,הסיפורים שמספרים על מרן זצ"ל מגדילים את קרנו ,נשמע
לנו שהיה מלאך ,ולפעמים אנו עלולים לחשוב שאיננו יכולים להיות בדרגה
הזו ,אבא כתב תשובות בהלכה כבר מגיל ארבע עשרה ,וכשהגעתי לגיל
מסוים ביקש ממני להעתיק לו אותן במכונת כתיבה ,כשהתבוננתי
בתשובות שכתב בגיל ארבע עשרה השתוממתי ,אינני יודע אם גדולי
הרבנים מסוגלים לערוך תשובות כאלה ,עבר לי בראש ,איפה אני ואיפה
ה וא?! אין לי סיכוי להיות אחד מני אלף מאבא ,אולי אלך להיות צייד,
חשמלאי ,בנאי ,אני לא ראוי לגדול בתורה ,זה גדול עלי.

חכם עדיף מנביא
אבא ברגישותו קלט ,ובמוצאי שבת ישב איתי ומצא פתרון מקורי ,שלח
אותי ללמוד וללמד בתל אביב ,וכך הציל אותי ,נתן לי שאפתנות ,אמר לי,
אתה יודע כמה אפשר לפעול שם?! ואכן חכם עדיף מנביא ,גרתי בתל
אביב  38שנה ,ולאחר מכן היתה התמודדות לרבנות העיר חולון ,אבא קרא
לי שאלך לשם ,אמרתי לו ,הלא חז"ל (אבות א ,י) אמרו ,אהוב את המלאכה
ושנא את הרבנות ,אני אוהב את מלאכת הרבנות ושונא את השררה
שברבנות ,לא כך לימדת אותנו?! ענה לי האבא ,כאן בתל אביב אתה מזכה
לעשרה ,שם בחולון תזכה למאה.
אני רוצה לספר לכם ,כשהייתי הולך בשבתות ברחבי העיר ,הייתי רואה רק
מכוניות ,היום אחר תפלת מנחה נשארתי בבית הכנסת למשך שעה וחצי,
הבטתי ימינה ושמאלה ,בית הכנסת היה מלא בחברותות ,תלמידים
מכיתה ח' ,מכיתה ו' ,יושבים ולומדים כמו תלמידי חכמים .זה מכוחו של
אבא ,זו ראיה עתידית!
לפני ארבע עשרה שנה התחילו בירושלים יוזמה ברוכה ומפוארת ,תחרות
כתיבה בתורתו של מרן "ועתה כתבו לכם" ,תענוג היה לראות! אמרתי ,אני
גם רוצה לעשות לבני חולון ,בשנה הראשונה אחז בנו יאוש ,איזו רמה
נמוכה ,כאב הלב .שנה שניה היה יותר טוב ,ובשנים האחרונות לא יאומן!
אנו נאלצים למנוע פרסים ממי שלא הגיע למקומות הראשונים ,למרות

שגם הם ראויים .זה מכוחו של אבא .אני מספר את זה שתבינו את ראייתו
לטווח הרחוק.

ויט שכמו לסבול
מורי ורבותי ,האזכרה של אבא תמיד יוצאת בפרשת נח ,מרן אבא זצ"ל
שאל ,מדוע יש מרבותינו שדרשו את נח לגנאי? אלא תלמיד חכם שחפץ
בחיים נוחים ,בשבת הוא צריך לישון ולעסוק בכל מיני עניינים אישיים,
ורק אם נשאר לו מעט זמן לשבת ללמוד עם הציבור ,הנה מה טוב ,זה צדיק
שצריך לדרוש אותו לגנאי...
אבא היה דיין בפתח תקוה ,בדרך כלל דיין אומר לעצמו ,שלום עלייך נפשי,
מה לי ולציבור ,זה תפקיד הרב המקומי .אבל אני הייתי מלווה את אבא
ורואה שהוא מוסר שיעורים לששה שבעה אנשים ,וזאת אחרי
שבירושלים בית הכנסת שאול צדקה היה מלא ,ולא היה מקום להכניס
אפילו עוד אדם אחד .כשעזבנו את פתח תקוה ,כבר היו בשיעורים
כעשרים וחמשה איש ,ומרן אמר לי ,השארתי מישהו שימשיך את
השיעורים ,לא יודע כמה יחזיק ,אבל השתדלתי.
לפני שבעים שנה מרן היה מעביר שיעורים בבית כנסת שאול צדקה,
ותלמידיו שם היו עולי פרס ,משפחת סעדיאן ,משפחת שמיאן ,משפחת
זכאי ועוד ,ומרן מסר להם שיעורים ברמה גבוהה והפך אותם לתלמידי
חכמים ,לא יאומן! ביום חמישי כל הנשים של התלמידים היו יודעות שאי
אפשר להפריע לבעל ,הוא צריך להתכונן למבחן של מרן .גם בחורים
מישיבת חברון ועוד ישיבות היו מגיעים לשיעור ,ולקח להם זמן עד
שהצליחו לקלוט את הרמה של השיעור .את זה מרן עזב והלך למקום
מחדש ,לחרוש ולזרוע מחדש.
לאחרונה ראיתי פתק שכתב ,שכאשר הציעו לו להיות דיין בפתח תקוה,
קיבל גם הצעה להיות דיין בתל אביב ,ומרן מנה את המעלות שיש בפתח
תקוה ואת המעלות שיש בתל אביב ,ומדוע לא רצה לכהן כדיין בעיר
הגדולה תל אביב? הסיבה העיקרית ,כי חשש לפגוע ח"ו בכבודו של הגאון
הגדול הרב שלום מזרחי .איזו עדינות! והוא ישב בפתח תקוה וממש סבל.

לרפואת דניאל בן נעמי .רונית בת מזל (סעדה).
 17עזריאל בן זילפה .שלמה בן רחל ועליה בת לאה
לע"נ שרה בת שמחה נובר ראבון רבין בן שושנה .ר'

בשבוע שעבר אמרתי לאברכי הכולל שלנו ,אתם מסתובבים בעיר
מעורבת ,כואב הלב ,יש בית ספר ממלכתי דתי עם תשע מאות תלמידים,
לצערי הרב אפילו אחד מהם לא יצא תלמיד חכם ,תלמיד חכם? יותר מידי
ביקשתי ,בקושי נשארים דתיים .למה לא לנסות לפעול? אברך ,בחור
ישיבה ,יש לך שכן שאתה רואה שהוא הולך לטבוע ,לא תנסה להציל
אותו?! אם אתה לא יכול לבד ,תביא תגבורת!

וזרעו לברכה
מרן היה דיין בפתח תקוה כבר בשנת תשי"א ,במשך שלושה חודשים
והתפטר ,כי לא ידע היכן לחנך את ילדיו ,עד שהבטיח לו הרב כץ שידאג
לנו למקומות לימודים ,אני למדתי בבית ספר שארית ישראל כיתה ג' ,ד',
אחי הרב יעקב נכנס לישיבה של הרב כץ ,האחיות למדו בבית יעקב.
כשחזרנו לירושלים ,אמר אבא לרב כץ ,אם לא היה כאן מוסדות לימוד
תורניים לא הייתי נשאר כאן .נכון שהוא דאג לזולת ,אבל עניי ביתך
קודמים.

אצלנו בבית הכנסת ,יש ילד שלומד בבית ספר חילוני וכעת התחיל ללמוד
אצלי מעט תורה ,הוא בקושי בן אחת עשרה ,והקליט את עצמו אומר דברי
תורה ,ממש פלא ,פה מפיק מרגליות! התחלתי היום לדבר עם אביו ,אולי
יזכה להכניסו לישיבה קדושה ויזכה להיות תלמיד חכם .תמיד העיניים
צריכות להיות נשואות קדימה.

יש הרבה תלמידי חכמים שיש להם בנים מצוינים במידות ,אבל לא מבינים
למה לא זכו לגדול בתורה .אבא היה רגיל לומר לי" ,כל היום חונן ומלוה
וזרעו לברכה" (תהלים לז ,כו) ,מי שנותן מכוחותיו לאחרים ,הקדוש ברוך הוא
דואג לו .יש לי הרבה ידידים ,כולם קדושים ומצוינים בכל מידות ,אבל הם
כמו נח" ,איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוקים התהלך" ,מסתגרים
בארבע אמות של הלכה ,בקדושה ובטהרה ,אבל אבא לימד אותנו ,אין מי
שלא יכול לתרום ,לעזור" ,החלש יאמר גיבור אני" (יואל ד ,י).

מורי ורבותי ,בנפשנו הדבר" ,החלש יאמר גיבור אני" ,נזכה כולנו להגדיל
תורה ולהאדירה ,להרבות עדרים לתורה ולמצוות ,ונזכה להנהגתו של אחי
הראשון לציון הרב יצחק עוד שנים רבות ,על אפם וחמתם של כל מיני
רוחשי דיבה וכסילים ,יתן לו הקב"ה את כל הכוחות להמשיך להנהיג את
ישראל במסירות ,ברוב דעת וחכמה .אמן ואמן.

הצילו ,הוא טובע!

 הגאון רבי דוד יוסף שליט"א חבר מועצת חכמי התורה 
1ברשות אחי הגדולים ,ממשיכי דרכו של מרן אבא זצ"ל ,בראשם מרן
הראשון לציון הגאון הגדול רבי יצחק שליט"א נשיא מועצת הרבנות
הראשית ,מקים עולה של תורה ,מגדולי מרביצי התורה בדורנו .הרבנים
הגאונים ,כל אחד לפי כבודו ומעלתו.

היה מדבר עם האנשים באיזו מתיקות ,באיזו נעימות ,באהבה ובידידות,
על מנת לקרב אותם .מרן היה מגיע לאצטדיונים גדולים ,אלפים היו באים,
וראינו חלק מהם בלי כיפות ,נשים בלבוש לא צנוע ,והיום אותם אנשים
הם חלק מעולם התשובה ,מעולם התורה!

נח והמבול  -כיצד מקרבים

מדוע מרן זכה לבנים תלמידי חכמים

בהפטרה כתוב" :כי מי נח זאת לי" (ישעיהו נד ,ט) ,המבול מקבל תואר חדש,
מים של נח .למה? כי הוא אשם במבול ,אמר לו הקדוש ברוך הוא ,אילו
היית בוכה לפני המבול ,לא הייתי מביא מבול.

יש היום יהודים בטהרן שבאירן ,ותדעו שיש שם תלמוד תורה ,שיושבים
ילדים ולומדים תורה בטהרה ,מי ייסד את התלמוד תורה הזה? בשנת
תשל"ז או תשל"ח אבא נסע לטהרן ,עם 'אוצר התורה' ,ובעזרת כמה
עשירים מופלגים הקימו את התלמוד תורה .לפני כמה שנים ,פנה אלי הרב
הראשי של קהילת הבוכרים בארצות הברית ,הרב יצחק ישראלי ,וכן רבי
אילן מאירוב ,אמרו לי ,אבא שלך עזר לנו להוציא ילדים מבית ספר של
גויים ולהעביר אותם לבית ספר של יהודים ,גם אתה צריך לעזור לנו!...
אמרתי להם :אני אתכם! אספנו מיליוני שקלים ,וברוך ה' העברנו כבר
אלפי ילדים .אחי הגדולים ,הגאון הגדול רבי אברהם ,תנסו להזמין אותו
לחתונה ,של האחים שלו ,מה הוא יענה לכם תמיד? יש לי שיעורים! מכתת
את רגליו מקום למקום .אחי מרן הראשון לציון הגאון הגדול רבי יצחק,
אני לא צריך לספר לכם ,הוא מכתת רגליו ממקום למקום ,יום יום,
לפעמים אני רוצה לדבר אתו באמצע הלילה ,הוא לא יכול לדבר ,הוא צרוד
מכל השיעורים והדרשות שמסר במשך היום .ותראו אלו בנים יש לאחים
שלי ,ראשי ישיבות ,תלמידי חכמים מופלגים ומצוינים .יש כבר המשך!
למה? כי כשהאבות ממשיכים את דרכו של מרן זצ"ל ומוסרים את נפשם
לקרב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא ,זו התוצאה.

והדברים צריכים הסבר ,הלא נח היה צדיק ,הוא ניצל מהמבול ,איך אפשר
להאשים אותו?! אבל התשובה רבותי ,בואו ונסתכל ,יש לנו בדור הזה
מאות ואלפי בעלי תשובה ,אתם יודעים שאבא הקים את תנועת ש"ס
בשביל עולם התשובה ,עיצומה של מהפכת התשובה היתה בתקופה
שקמה תנועת ש"ס ,שהיא פתחה תלמודי תורה ושיעורי תורה ,תוך
שנתיים שלש מאז שהוקמה רשת 'אל המעיין' ,היו כבר אלפיים שיעורי
תורה! ברוך ה' היום אנחנו מוקפים בהרבה תלמידי חכמים ויראי שמים
שמחזירים בתשובה ,יש שהחזירו רבבות ויש שהחזירו מעט ,אבל נח
במשך מאה ועשרים שנה היה ראש ישיבה לבעלי תשובה ,הוא הראשון
שניסה לייסד את עולם התשובה ,ואחר כל כך הרבה שנים כמה אנשים
הוא החזיר בתשובה? אפס! אפילו לא אחד .צריך להקים ועדת חקירה,
מהו הכישלון כזה? אלא נח שהיה בא לדבר עם אנשים מה היה אומר להם?
תדעו ,כולכם תמותו ,הקדוש ברוך הוא יביא מבול וישמיד אתכם .כך לא
הדרך להחזיר בתשובה ,צריך לדבר בנעימות ,וזו המשמעות של דברי חז"ל
שאם נח היה בוכה לא היה מבול ,כי דמעותיו היו גורמות לאנשים לחזור
בתשובה.

לכן רבותי ,כולנו צריכים להמשיך את דרכו! כולנו צריכים לפעול לקירוב
רחוקים! להרביץ תורה! אצל המשפחה ,אצל הידידים ,במקום העבודה,
אפילו בישיבות ,אם יש בחורים קצת חלשים  -לחזק אותם! נלך בדרך
הזאת ,ובעזרת ה' זכותו של אבא תגן עלינו ועל כל ישראל ,אמן כן יהי רצון.

רבותי! אנחנו צריכים ללמוד איך מקרבים ,מרן אבא זצ"ל מסר את חייו
למען קירוב רחוקים ,היינו נוסעים אתו בהליקופטר לכל הארץ ,ובכל מקום

 הגאון רבי משה יוסף שליט"א ראש בד"ץ בית יוסף 
ישראל ,אבל אני רואה את החברים שלי שאינם יודעים לדבר דברי תורה
בפני הציבור .מה עשה? יזם חברה שנקראת "נער ישראל" ,כינס את כל
חבריו ,ובכל ליל שבת בחורף ,ובכל צהרי שבת בקיץ ,ישבו ואמרו דברי
תורה אחד בפני כולם ,והיו מתקנים אחד את השני .איזו מחשבה של בחור
בן שש עשרה!

חברת נער ישראל
ברשות אחי הגדולים ,לא איש דברים אנוכי ,אבל לכבודו של אבא אומר
שני דברים קטנים .בבית של אבא ,מצאנו מחברת משנת תרצ"ז ,כלומר
כשמרן היה בחור בן שש עשרה שנה ,ובהקדמה הוא מתאר מה טיבה של
המחברת הזו ,אומר ,בישיבת פורת יוסף היינו שבעים בחורים בסך הכל,
וזו היתה הישיבה הספרדית היחידה ,הבנו שמכאן יצאו כל מנהיגי עם
 1מקוצר היריעה הוצרכנו לקצר מדברי הרבנים הגאונים דלהלן ,והובאו כאן עיקרי הדברים
על מרן רבינו הגדול זיע"א.
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נורא ,אבל כשהוא מכה בי ,כשאחי גורם לי צער ,קולי נשמע למרחוק .אמר
להם אבא ,תודה רבה על קבלת הפנים ,אבל איפה אחים שלנו?! תראו מה
קורה כאן ,אנשים עולים מחוץ לארץ ומקלקלים אותם ,ואנחנו יושבים
בשקט ,איך אפשר?! ואבא מתאר בסוגריים ,שקיבל ששים וחמש לירות
והעבירם לחכם יהודה צדקה ,וכך התחילו בפעילות.

את אחי אנכי מבקש
בשנת תש"ז  -לפני שקמה המדינה  -אבא יצא למצרים ,ובחודש אב שנת
תש"י  -אחר קום המדינה  -אבא חזר לארץ ,ועשו לו קבלת פנים ,ונוכח
לראות איך מעבירים את כל העולים החדשים על דתם ,וזה כאב לו מאוד.
אבא מתאר שערכו לו קבלת פנים בבית כנסת קהל ציון כאן בירושלים,
ונכחו שם רבו רבי עזרא עטיה ,הרב פראנק ,הרב יונגרייז .וכך אבא דרש
לפניהם :פעם שאל הזהב את הברזל ,למה כשהגרזן מכה בך נשמע קולך
מסוף העולם ועד סופו ,ואילו כשהברזל מכה בי נשמע קול חלש? השיב
הברזל לזהב ,הגרזן עשוי מברזל ,לכן כשמין אחר מכה בך ,כואב ,אבל לא

ברוך ה' ,לא עזב ולא יעזוב ,אבא השאיר אחריו שארית טובה את בניו
אחריו ,ובראשם את בנו מרן הראשון לציון ,שמכתתים רגלים ממקום
למקום ,מרביצים תורה ,יורדים לעם שבשדות ,ומפיצים דבר ה' זו הלכה,
ובעזרת ה' שיהיו הדברים לזכותו ולעילוי נשמתו.

 הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר מועצת גדולי התורה 
מרן יושב במרום ,מראשי פמליא של מעלה ,ודואג לנו ,מה הוא מצפה
מאיתנו? שכל אחד יקבל על עצמו עוד טיפת לימוד תורה ,יותר מאתמול,
אבל עוד פחות ממחרתיים ...תמיד להיות בעלייה! בשגשוג! אדם שהגיע
לפסגות כל כך גבוהות ,תמיד היה בעלייה ושגשוג ,מעולם לא עמד על
מקום אחד ,אני לא יודע כמה אלפי ספרים למד וידע ,כמה עטים גמר...
הכל היה אצור במוחו בסדר נפלא! והוא מצפה שנעשה את זה לטובתנו,
אבל גם לעליית נשמתו הטהורה.

במילה אחת – תורה
ברשות כבוד מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל ,מורי ורבותי.
התכנסנו כאן להיזכר בקצות דרכיו של מרן זצ"ל .איני יכול לפרט את כל
עשיותיו ופעולותיו ,כי רבים הם ,יום ולילה לא ישבות ,אבל אפשר לומר
הכל במילה אחת :תורה! ועוד תורה! ועוד תורה! תמיד כשנכנסת אליו
מצאת אותו ואת עטו בידו ,וגם כשנאלץ להניח את העט ועשה מה שצריך
לעשות ,ודיבר מה שצריך לדבר ,כשחזר ,נפרד מסובביו בחביבות רבה,
ועוד בטרם שעזבו את הדלת היה כבר שקוע בתוך הספר ,לקח את העט
והמשיך ללמוד ולכתוב .כל התורה היתה מונחת בראשו!

ברוך ה' מרן השאיר מורשת עצומה ,השאיר את משפחתו הגדולה ,ידיד
נפשי הראשון לציון הרב הראשי הרב יצחק יוסף שהולך בדרכיו ,כל כך
דומה לו! כל כך הולם אותו! אני מכיר את כל הבנים שיחיו ,יש מהם
שלמדנו יחד איתם .כל המורשת שהשאיר ,הכל נזקף לזכותו .כה לחי!

איזו גדלות! איזה טוב לב! איזה כוח מנהיגות! כמה הוא דאג לתורה ,כמה
רומם קרנם של בני התורה ,כמה דאג ליהדות כולה ,על כל שכבותיה ,כמה
התרוממו בזכותו כל הקהילות ,המזרח כמו המערב ,הצפון כמו הדרום.
פלא היה האיש!

 הגאון רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה 
אנשים מדברים על גאונותו וכישרונותיו ,אומרים שהיה לו זיכרון פנומנלי,
אבל אני אומר תמיד ,גם למי שיש את הזיכרון הגדול ביותר ,לא שייך
שישלוט בעל פה בכל התורה כולה ,ראשונים ואחרונים ושותי"ם ,רק אדם
שהתורה חרוטה על לבו.

ברשות ידידי ממשיך דרכו של מרן זצ"ל ,מרן הראשון לציון שליט"א,
ברשות כל הרבנים הגאונים.

ראשית דרכו
אנחנו נמצאים עכשיו ביום הזיכרון להסתלקותו של מרן זכר צדיק וקדוש
לברכה ,רציתי לדבר כמה נקודות שאני מרגיש אותם ,וחושבני שגם חוויתי
אותם בעצמי .הדור הצעיר שגדל כאן בארץ הקודש ,הכיר את מרן זצ"ל
בגדלותו בהנהגת הציבור ,הקים עולה של תורה ברשת "אל המעיין",
"מעיין החינוך התורני" לשעבר" ,בני יוסף" כיום ,שהקימו בני תורה
לאלפים ורבבות ,היתה לו השפעה נפלאה על הישיבות הקדושות ,הנהגה
של כל הקהילות בכל רחבי תבל ,היה פוסק הדור שעיני כל הרבנים
והדיינים היו נשואות אליו.

כל התורה ישר והפוך
ישנו מעשה מפורסם הובא בספר סערת אליהו (דף יט ע"ב) על הגאון מוילנא,
שאחד מתלמידיו קראו לו רבי זלמל'ה ,וכשנפטר שאלו את אחיו רבי חיים
מוולאז'ין שיספר להם אודותיו ,אמר להם ,כל התורה כולה היתה שגורה
על פיו ,תורה שבכתב ותורה שבעל פה ,בבלי וירושלמי ,ספרא וספרי,
תוספתא וכו' .שאל מישהו :אם כן ,ערכו כערך רבינו הגאון מוילנא .אמר
רבי חיים ,לא ,היה ביניהם הבדל ,רבי זלמל'ה ידע את כל התורה ישר,
והגר"א ידע את כל התורה ישר והפוך .שאלו את הרב מבריסק ,יש פה
עסק עם קונצים? מה הענין לדעת הפוך?! והשיב ,בכל יום אנו אומרים
"אשרי יושבי ביתך" שלוש פעמים ,אם תנסה לומר בעל פה הפוך לא
תצליח ,אבל אם תסתכל בסידור תצליח .בפסוק במשלי (ג ,ג .ז ,ג) כתוב,
"כתבם על לוח לבך" ,ובתורה (דברים ו ,ו) נאמר" ,על לבבך" ,ותרגם יונתן בן
עוזיאל ,כתיבין על לוח ליבכון .אמר הרב מבריסק ,כאשר דברי התורה
כתובים לו על הלב ,הוא יכול לאמרם גם הפוך! אמנם גם רבי זלמל'ה
התורה היתה כתובה על לבו ,אבל יש בזה דרגות .וכן יש לומר על מרן זצ"ל,
התורה היתה כתובה על לוח לבו ,על ידי עמל ויגיעה של עשרות שנים,
מתוך מסירות נפש .כך גדלים!

אבל כנראה שהדור הזה קצת שכח את הבסיס ,את היסוד ,איך מרן הרב
עובדיה זצ"ל גדל ,אנחנו יודעים דבר אחד ,כל כוחו וגדלותו זה מכוח
התורה" ,בי מלכים ימלוכו" (משלי ח ,טו) ,היה מלך מכוח התורה שלו.
אני זכיתי לראותו בתור ילד ,הוא היה עם אבי כמו אח קרוב ,אי אפשר
לתאר מושגים כאלה של עמל התורה ושקיעות התורה .בצעירותו הוא חי
מתוך דחק ועניות גדולה ,אבל הוא מסר את נפשו על התורה .אם יתן איש
את כל הון ביתו באהבה שאהב מרן הרב עובדיה את התורה ,בוז יבוזו לו.
כל צמיחתו היא מעמל התורה שאין לו אח ורע.

יחס הרב פראנק למרן

מרן העמיד תורה בישראל

אני תמיד מספר ,סיפרה לי דודתי הרבנית רוזובסקי בתו של הסבא רבי
צבי פסח פרנאק ,שכאשר הרב עובדיה היה אברך צעיר ועוד לא נתפרסם
שמו ,היה נכנס לביתו של הרב פרנאק לדבר אתו דברי תורה ,והבית היה
בית מלא וגדוש באנשים ,והרב פראנק נתן לה הוראה שבכל פעם שמרן
יבוא ,שיכנס מיד ,שלא ימתין אפילו רגע אחד ,כי הוא עתיד להיות גדול
הדור וכל רגע שלו קודש קודשים! וכך היה.

בגמרא מסכת בבא מציעא (פה ):מסופר על רבי חייא ורבי חנינא שהתווכחו
ביניהם ,אמר רבי חנינא לרבי חייא :אתי אתה מתווכח ,אם תשתכח תורה
מישראל אחזירנה מפלפולי ,אמר לו רבי חייא :אני אעשה שלא תשתכח
תורה מישראל .והגמרא מספרת סיפור שלם ,שרבי חייא היה צד 2צביים
ושוחט אותם ,את הבשר האכיל ליתומים ,ומהיריעות כתב ספרי תורה,

 2מדוע היה צריך בעצמו לשחוט את הצביים ,שילך יקנה קלף? אלא אומר הגאון
מוילנא ,כדי להקים תורה בישראל ,צריך שמהיסוד הכל יהיה לשם שמים.
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ואז הלך מעיר לעיר ממדינה למדינה וחילק את כל ספרי התורה .כך
העמידו תורה בעם ישראל!

יוסף ושלחן ערוך ,אלא הגמרות היו שגורות על פיו .וגם כסף ,הלכה
למעשה .בדרך זו אפשר לבוא ולהורות הוראה מקצה העולם ועד סופו!

אנחנו יודעים דבר אחד ,מרן העמיד תורה בישראל! לפני שהנהיג את
הדור ,אני זוכר בתור ילד ,הרבה מהציבור לא ידעו מהי ערכה של תורה,
במקרה הטוב ילדים למדו בממ"ד ,וכשגדלו רובם ככולם התרחקו
מהתורה ,כמעט איבדנו דור שלם! היום ב"ה מספר בני התורה הספרדים
גדול מהאשכנזים ,אף אחד לא חלם על כך .וזכה מרן שגם החלק השני
נתקיים בו ,שהעמיד את כבוד התורה בפלפולו ,כולם ראו את גדלותו
העצומה ,את ההיקף שבספריו ,וגם בכך גרם שלא תשתכח התורה
מישראל.

נשאר לנו לבאר עוד שני דברים ,אבן וברזל ,אבן היא דבר יציב ,בעולם יש
אנשים שאינם יציבים ,היום אומר השקפה מסוימת ,מחר חושב אחרת,
תלמיד חכם צריך להיות דבוק במטרה אחת לכל אורך הדרך ,וכך היה מרן,
כמה רדיפות נרדף ,אבל היה יציב בדרך חייו .והברזל משמש לכלי מלחמה,
עושים ממנו חיצים וחרבות .מרן כמה שהיה אוהב שלום ורודף שלום
ואוהב את הבריות ,אבל כשהיה צריך להילחם על דבר שבקדושה ,לא היה
מתפשר ,הוא היה הראש והראשון!
בעבר רצו להביא לרבנות הראשית ולרבנות של ירושלים רבנים רפורמים
ממש ,ומרן נלחם על כך במסירות נפש ,ואף שידע שהמלחמה עלולה
לפגוע בבנו יקירו מרן הראשון לציון ,המשיך לעמוד בפרץ* .כשרצו
להכניס רפורמות וקולות למיניהם שאינם על פי רוח התורה ,הוא נלחם
לשם שמים ,בלי לעשות שום חשבון ,מה עלול לקבל ומה עלול להפסיד.
זה צורה של תלמיד חכם ,ועל זה נאמר שאין לנו חליפתו ותמורתו ,כי אין
לנו תחליף לדמות נפלאה כזו ששילבה את כל היסודות יחד.

נמצינו למדים שהדור נבנה על ידי עמל ויגיעה בתורה מתוך הסתפקות
במועט ,וכן על ידי דאגה לכבוד שמים ומסירות נפש .לא היה כדבר הזה,
איזו אהבת תורה! כל רגע ורגע היה אצלו קודש קדשים ,כשנכנס למכונית
לומד ,וכשיוצא מהמכונית לומד ,אבל כשהיה מגיע לפתוח תלמוד תורה
או לדבר עם הציבור ,היה עוזב הכל והולך ,יש לך מסירות נפש גדולה מזו?!

ארבעה יסודות בתלמיד חכם

יש המשך

אמרו בירושלמי (ברכות פ"ב ה"ח) ,ארבעה דברים תשמישו של עולם וכולם
אם אבדו יש להם חליפין" ,כי יש לכסף מוצא ומקום לזהב יזקו ,ברזל
מעפר יקח ואבן יצוק נחושה" (איוב כח ,א-ב) ,אבל תלמיד חכם שמת ,מי
מביא לנו חליפתו ,מי מביא לנו תמורתו" ,והחכמה מאין תמצא ואי זה
מקום בינה" (איוב כח ,יב)" ,ונעלמה מעיני כל חי" (שם ,כא) .מה המשמעות של
ארבעת הדברים הללו? הדברים הללו משקפים צורה אמיתית של תלמיד
חכם ,כסף הוא מטבע יקר ויציב בכל המדינות ,הזהב הוא הבסיס ששווי
כל השטרות לפי שוויו ,אבל הוא לא עובר לסוחר ביום יום כמו הכסף .יש
תלמיד חכם שהוא בבחינת זהב ,הוא למד את כל התורה כולה ,אבל הוא
לא יודע לתרגם אותה לחיי המעשה .יש תלמיד חכם בבחינת כסף ,אין לו
שליטה בתלמוד ,אבל למד שלחן ערוך וספרי קיצורים ,ויודע אפילו לענות
תשובות ברדיו ,אני לא מתכוין להקניט אף אחד ...מרן זצ"ל שילב את שני
הדברים ,זהב ,אהב ללמוד את כל שטחי התורה ,לא קפץ ישר לטור ובית

ברוך ה' זכינו שיש לנו המשך ,בנו מרן הראשון לציון שליט"א ממשיך את
דרכו בכל עוז ,עם כל ארבעת היסודות .יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יתן לו
כוח להמשיך הלאה את מורשת אביו הגדול .אנו נמצאים היום במצב של
חושך ואפילה ,קמו עלינו אנשים אשר כל מגמתם ומטרתם לעקור את
עולם הרבנות והדיינות והכשרות ,התוכנית שלהם להכניס 'רבנים'
רפורמים בכל מקום .ב"ה מרן הראש"ל עומד בפרץ ,וכולנו צריכים לחזק
אותו ולתמוך בו .נזכה שמרן זצ"ל יהיה מליץ יושר עלינו ,שנוכל להמשיך
לשמר את הרבנות והדיינות והכשרות בטהרתם ,ואף אחד לא יוכל לבטל
את כוח התורה .וכן שנוכל להמשיך את מורשתו הגדולה בעולם הישיבות,
שהיה חביב ואהוב אצלו יותר מכל ,להמשיך את עמל התורה ,ונזכה
במהרה לגאולה השלימה במהרה בימינו .אמן.
*) כוונת הגאון שליט"א ,ל"דיל" שנעשה בתשע"ג עם ד .סתיו ,בתמיכת ליברמן ובנט ,וכן ל"דיל"
שנעשה בתשע"ה עם הרב שטרן ,בתמיכת מר בנט ,והושיבו על כסאו של הגרצ"פ פראנק זצ"ל רב
שכתב שא"צ שגר יקבל את כל המצוות.

 הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א רב העיר מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית 
אמנם ברצוני לציין ,שאף על פי שמרן היה כל כולו תורה ,כשהיה צריך
לקרב ילד יהודי לקדוש ברוך הוא ,עזב את הספר ועשה הכל על מנת
לקרב .יש לי אתו עשרות סיפורים .פעם באתי אליו ואמרתי לו שאחד
התלמידים במוסדותינו "מגדל אור" סיים ש"ס ,ואני רוצה לעשות לו
מסיבה .אמר לי מרן ,אני מגיע! הגיע למגדל העמק למסיבה לתלמיד אחד,
כדי שיראו עד כמה הוא מכבד ורוצה שילדי ישראל ילמדו תורה!

ברשות מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל ,ידיד נפשנו ויקירנו,
ברשות הרבנים הגאונים.
כאשר אני מזכיר את מרן הלב שלי ממש מפרפר ,חמישים שנה הייתי
קשור אליו בלב ובנפש .אני טובל כל יום במקוה לעילוי נשמתו .כאשר הוא
רצה שאהיה הרב הראשי ,אמר ,אני רוצה ששני בניי יהיו רבנים ראשיים,
בנו רבי יצחק ,והרב גרוסמן ,הוא קרא לי בן .מאז היותי בחור צעיר ,זכיתי
ללוותו בשכונת בית ישראל ,בבוכרים ,בקטמונים ובכל מקום .כשהוא
נבחר לרב ראשי לישראל ,הייתי מעורב בכל העניין.

אספר לכם סיפור מעניין ,מנהל בית הספר שלנו לבנות ,נסע עם שלוש
בנות לדרום ,על מנת להתקבל שם לסמינר חשוב .בדרך חזרה ,אמר
לאחת הבנות ,תודיעי לאבא שלך ,שימתין לך בצומת התשבי .כשהגיעו
לשם ,ראה לפתע רכב מפואר עוצר ,ויוצא ממנו אדם שנראה כמו עוג מלך
הבשן ,ענק ומגושם ,בלי בגדים עליונים ,פחד פחדים ...ובאותו הרגע
בדיוק אחת הבנות פתחה את דלת הרכב .אמר לה ,מה את יוצאת ,את לא
רואה מה הולך פה?! ...אמרה לו :זה אבי! רבונו של עולם ...הרב יצא ,ניגש
לאותו אבא ,חיבק אותו ,ואמר :אל תכעס עלי אבל אני רוצה לשאול אותך
שאלה ,תראה איך אתה נראה ...איך זכית לבת כזו קדושה ,מיוחדת ויראת
שמים?! אמר לו ,אגיד לך ,אני גרתי במושב מסוים בדרום ,יום אחד נחת
אצלנו הליקופטר ,וראיתי שהדלת נפתחת ויוצא משם הרב עובדיה יוסף,
אמרתי לעצמי ,אגש אליו לקבל ברכה ,מרן תפס אותי ואמר לי :אני רוצה
ממך מתנה ,תבטיח לי שאת הילדים שלך אתה שולח למוסדות חרדיים,
מוסדות של תורה ,זו המתנה! לא יכלתי לסרב ,הבטחתי לו ,ומיד הוצאתי
את הילדים מבית הספר החילוני ,והעברתי אותם למקום דתי ,ועכשיו
שעברנו לצפון ,היה נראה לי שהמקום הכי מתאים לבתי ,הוא במגדל
העמק .אני לא אומר שמות ,כי היום אותה בת היא רבנית חשובה ,מחנכת
דגולה ,בעלה ראש כולל חשוב ,דורות שלמים יצאו מאותו משפט של
מרן!

מסירות נפש לתורה
שמענו כאן על מסירותו של מרן ללימוד התורה .כמה שנדבר ונוסיף ,לא
נגמור .אני תמיד מספר ,שפעם נסעתי אתו לארצות הברית ,והמטרה
העיקרית היתה להקים ישיבה בברזיל .עלינו למטוס בלילה ,וכעבור רבע
שעה כולם שמו מטפחות על העיניים וסדרו את הכסאות לישון ,אבל מרן
יושב ולומד .ראיתי שהשעה שתים בלילה ,ניגשתי אליו ואמרתי :כבודו
ינוח ,אסדר לכבודו את הכסא ...אמר :לא ,לא .ישב כל הלילה ולמד! בבוקר
רצנו לישיבה בפלטבוש ,התפללנו שחרית ,ולאחר מכן מרן מסר שיעור,
ואחר כך הגענו למלון בבורו פארק .בשעה אחת עשרה בבוקר ,אחרי
הלימוד של הלילה והתפלה והשיעור ,נכנסתי לחדר ,והייתי בטוח שהלך
לנוח ,אבל מרן ישב ולמד!
מרן זצ"ל לא עניין אותו שום דבר חוץ מהתורה ,ראש הממשלה עמד על
ידו עשר דקות והוא לא שם לב אליו .אני זוכר שפעם אמרו לו שאחד
העשירים רוצה לדבר אתו ,אמר :אל תפריעו לי ,אני רוצה ללמוד!

קירוב רחוקים
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נפשי ,נחשב להם שהרגום .ומי כמו מרן ,שהיה הולך מעיר לעיר ומכפר
לכפר ,לוקח בעלי בתים פשוטים ומכניס אותם ללימוד התורה.

אסיים בדבר אחד ,אומר התנא דבי אליהו (פרשה יב) ,שבעים אלף שנהרגו
בפילגש בגבעה ,מי הרג אותם? אומר אליהו הנביא ,סנהדרין גדולה
שהניחו יהושע ופנחס ,הם הרגו אותם .למה? כי כשעם ישראל הגיעו
לארץ ,היה להם ללכת מעיר לעיר ומכפר לכפר ללמד את בני ישראל
תורה ,יום אחד בבית אל ,יום אחד בחברון ,יום אחד בירושלים ,ועכשיו
שלא עשו כן ,אלא נכנסו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואמרו שלום עליך

יהי רצון שזכותו תגן עלינו ,ועל בנו רבינו הראשון לציון הרב הראשי,
שממשיך את דרכו והולך מעיר לעיר ומכפר לכפר ,ומלמד את בני ישראל
תורה .יהי רצון שנצא מהגלות ,ונזכה לעשות רצונו יתברך ,וכולם יזכו
להגדיל תורה ולהאדירה.

 הגאון רבי משה צדקה שליט"א ראש ישיבת פורת יוסף 
עניו עצום .הוא התחיל למסור את שיעוריו בבית הכנסת שאול צדקה ,היו
שם כמה זקנים בודדים ,אני נכחתי שם בתור נער ,וראיתי שעם כל גאונותו
הוא מספר להם סיפורים! רק אחר כך התרבו הלומדים והעלה את הרמה
של השיעור ,ונהיה מהם ומבניהם תלמידי חכמים גדולים .זה מראה על
ענוה גדולה .העיקר הוא לעסוק בתורה לשם שמים ,וגם אם יש קשיים,
"והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד" (איוב ח ,ז).

כבוד ידידנו הגאון הגדול ,הרב הראשי שליט"א ,מר בריה דרבינא ,ה' יאריך
ימיו בטוב ,וזכות מרן אביו תגן בעדו להמשיך בדרך התורה והקדושה של
מרן זצ"ל.
האמת ,איני ראוי בכלל לפתוח את פי על אדם גדול כזה ,אבל זכות אחת
יש לי ,שזכיתי ללמוד אצלו בתור בחור ,במשך כששה חדשים תיכף שבא
ממצרים ,ובאותו פרק זמן למדנו אתו ששים דף ממסכת חולין ,עם כל
דקדוקיהם ופירושיהם .גאון עצום שלא היה כמותו.

ארז ותמר
הגמרא (תענית כה סע"א) אומרת ,שהצדיק נמשל לארז ,ונמשל גם לתמר ,בכל
אחד מהם יש חיסרון ,הארז אין בו מתיקות והתמר אין גזעו מחליף ,לכן
החכם נמשל לשניהם .שואל רבינו יוסף חיים ,מדוע הגמרא לא דימתה
לפרי אילן שגם יש בו מתיקות וגם גזעו מחליף? אלא לפעמים החכם צריך
להיות רק ארז ,ולפעמים רק תמר ,מצד אחד צריך לקרב אנשים ,לשמוח
בשמחתם ולהצטער בצערם ,אבל לעתים צריך להיות חזק ,ומורנו ורבנו
הגאון לא חת מפני איש ,דיבר דברים חזקים על אותם אלה שיצאו נגד
התורה ,כי התורה למעלה מכולם! צריכים ללמוד ממרן לא להתפשר.

דוד המלך
בגמרא (בכורות לא ):מובא ,אמר רב יהודה אמר רב ,מאי דכתיב "אגורה
באהלך עולמים" ,וכי אפשר לאדם לגור בשני עולמים? אלא אמר דוד,
ריבונו של עולם ,יאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה ,דאמר רבי יוחנן
משום רבי שמעון בן יוחאי ,כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו
בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר .אותו הדבר ,כשאנחנו עושים אזכרה
למרן רבינו הגדול ,אנחנו לומדים מעט מקצות דרכיו ,ובכך מזכים את
נשמתו.

כמה מרן זיכה את הרבים ,כמה נלחם נגד הטלפונים שמשחיתים ומכלים
אפילו אנשים צדיקים ,מכלים ישיבות ,אוי ואבוי! באותה תורה שכתוב בה
לא לאכול חזיר ,כתוב "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" ,זה לאו
דאורייתא! כמה הרב דיבר על ענייני צניעות .היום הוא חסר לנו ,אבל צריך
להזכיר את הדברים הללו ,שמסר עליהם את נפשו.

כמה יוסף איכא בשוקא
בגמרא (פסחים סח ):אמר רב יוסף על חג השבועות :אי לא האי יומא כמה
יוסף איכא בשוקא ,לכן היה עושה שמחה גדולה בחג השבועות .אמרנו
לבאר הדברים ,הקב"ה שולח בני אדם עם כישרונות יוצאים מן הכלל,
השאלה מה עושים עם הכישרונות? אחד נהיה פרופסור ,השני בונה
בניינים ,אבל אחרי כמה שנים הוא יורד מתחת לבניין ...מה יהיה אתו
לנצח?! פעם אמרו ,עד גיל שלשים אף אחד לא מכיר אותו ,מגיל שלשים
עד ששים מתחיל קצת ללמוד ,אחר כך הולך לעולם הבא ,נהיה עפר רימה
ותולעה ולא נשאר ממנו כלום .מה הרוויח? זה שאומר ,אני יוסף ,נתנו לי
תוספת ,כישרונות מיוחדים ,אבל אם לא הייתי משקיע בתורה ,כמה
יוספים יש ,כמה כישרונות יש ,אבל הם בשוק ,גומרים את השוק והולכים.
אנו צריכים ללמוד ממרן זצ"ל לנתב את כל הכישרונות לתורה הקדושה,
מצעירותו ועד זקנותו למד בהתמדה עצומה .פלא פלאות!

נוח למקום ונוח לבריות
אסיים בדבר אחד ,בפרשה קראנו" ,אלה תולדות נח ,נח איש צדיק",
מלמד שצריך להיות נח לשמים ונח לבריות ,אבל לפעמים "נח" של בן
אדם לחברו מתנגש עם "נח" של בן אדם למקום ,מה עושים? ממשיכים
את הפסוק" ,את האלוקים התהלך נח" .כך היה מרן רבינו זצ"ל ,השתתף
בצערם של כולם ,אבל כשהיתה פרצה שהיה צריך לדבר עליה ,דיבר
בחזקה ,וזה מה שאנחנו צריכים לעשות .בדור האחרון ראה יצר הרע שעם
ישראל מתחזק ,נפתחים ישיבות ,סמינרים ,מה עשה? אמר ,יש להם
סעודה ,נכניס להם כדור רעל ,ומהו? הטלפון!!! יהי רצון שזכותו של מרן
תגן בעדינו ובעד בניו וכל הקהל הקדוש ,ויתבטלו כל הגזרות והמחלות,
ונזכה לעשות רצונו יתברך בזכות רבינו ע"ה.

לא מספיק חיזוק בלימוד התורה ,אלא יש גם מידות ,הנהגות ,צריכים
לדעת איך להתנהג .היה נראה שמרן זצ"ל היה תקיף ,אבל האמת שהיה

 הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה 
מרן הכתיר את כוח ההלכה בכל בית יהודי ,וזה הביא את האנשים לחזור
אל המקורות ,למבועי התורה ,לשלוח את הילדים לתלמודי תורה,
לישיבות קדושות ,לאחד את כל העם .לא חשוב מהיכן באת ,אתה תהיה
תלמיד חכם ,תהיה מנהיג בישראל ,דיין ,רב ,ראש ישיבה ,זה הכל בזכות
העידוד של מרן.

וזרח השמש
כבוד מרן הראשון לציון הגאון הגדול ,אשר עיניו כיונים על אפיקי הש"ס
והפוסקים ,והוא נותן לנו נחמה בתורתו ,כי חסרה לנו תורה שבעל פה של
מרן ,כבוד רבני וגאוני ישראל.
חסד עולם עשה הקדוש ברוך הוא עמנו ,לפני שתשקע השמש שמשה של
עטרת תפארת ישראל ,עדות המזרח המפוארות מכל קצוי תבל ,ממרוקו
ומתימן ,מעירק ומפרס ,מתוניס ומאלג'יריה ,שלח לנו כמלאך ההולך לפני
העם ,את נשמתו של מרן שעשה שלא תשתכח תורה מישראל ולא
תשקע השמש לעולם .ולא רק זה ,אלא גם הרים בכבוד ובגאון ובעוז
ובמלחמה יום יומית ועיקשת ,ללא חת ,הרים את כבוד הספרדים שהיה
מזלזלים בנו :איזה ספרים יש לכם? כאילו אין לנו כלום .כל הגאונות של
העולם נמצאת בספרים האלה של גדולי התורה הספרדים שהיו גאונים
וקדושי עולם .ומרן החזיר עטרה ליושנה ,וב"ה רואים היום בארץ ובכל
העולם ,אין מקום בתבל שלא תמצא היום קהילות מפוארות של יהדות
ספרד ,וגם ב"ה אחינו האשכנזים מצטרפים ומחבקים.

גדולים מעשה מרן
הגמרא (כתובות קג ):מספרת על רבי חייא שעשה שלא תשתכח תורה
מישראל ,היה הולך מעיר לעיר ללמד תורה לישראל ,ואמר עליו רבינו
הקדוש רבי יהודה הנשיא :כמה גדולים מעשה חייא .שאל אותו בנו :אפילו
יותר ממך? אמר לו :כן! לא העת לספר סיפורים על מה שמרן עשה שלא
תשתכח תורה מישראל ,יכלה הזמן והמה לא יכלו ,אבל דבר אחד,
לפעמים רציתי להביא את מרן לכל מיני מקומות נדחים שידרוש להם,
לוד ,רמלה ,בת ים ,כל אלו היו נחשבים מקומות נדחים ,ביקשתי ממנו פעם
לבוא לבית כנסת בית יעקב בבת ים ,כי אומרים שאם מרן יבוא המקום
יהיה מלא .הרב הגיע ,האולם היה מלא עד אפס מקום ,ואנשים נתלו על
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שהולכים לפי תורתו של מרן כפי שהנחיל לנו ,זה אויר לנשימה ,וזה יציל
את עם ישראל.

החלונות כדי לשמוע את מרן .בדרך חזרה בכיתי ,וכי מותר לי כך לבטל את
מרן מהתורה שהוא כותב ומחדש לכל עם ישראל? מרן אמר לי :לעולם
אל תאמר דבר כזה ,מתי שתרצה אני בא אתך ,גם לאילת אני אבוא אתך
לזכות את הרבים .וכך הטרחתי את מרן בכל הארץ ,וגם בכל השכונות
בירושלים ,קרית מנחם ,קרית יובל ,קטמונים ,כל מקום שהיה אפשר
לעורר לתשובה מרן בא.

אנחנו מודים לבורא עולם ,שזכינו שמרן הכתיר את בנו לראשון לציון ימים
ספורים לפני פטירתו .הוא הזמין אותי להכתרה בבית הכנסת רבי יוחנן בן
זכאי ,אבל באותו יום מיהרתי לברית בבית וגן ,וכשראיתי שההכתרה
מתעכבת עד שמרן יגיע ,כאב לי שאני צריך לצאת ,כשיצאתי ראיתי רכב
גדול וממנו יורד מרן ,רצתי אליו ,כולם מכירים את העדינות של מרן ,אבל
באותו יום זה היה משהו שלא ראיתי בחיים שלי ,מרן התנפל עלי וחיבק
אותי בשתי ידיו ,ונישק אותי בפנים ,ואמר לי :תמשיך ותצליח ,תמשיך
ותצליח .ביקשתי ממרן מחילה שאני הולך ,ואמר לי :בסדר ,תלך .זו היתה
מסיבת הפרידה .הקדוש ברוך הוא יתן כח ובריאות ועוצמה לכבוד מורנו
ורבינו מרן הראשון לציון רבינו יצחק יוסף שליט"א ,עם כל האחים
המבורכים ,והבנים מן המנין ,שימשיכו להזריח את אותה תורה ואהבה
בעם ישראל.

תורתו של מרן היתה גבוהה מאוד ,לא לדור שלנו בכלל ,ואולי גם לא לדור
שלפנינו ,כי תורתו גבוהה מאוד מאוד ,הוא הרים את התורה ביהדות
ספרד ,וגם ביהדות אשכנז ,הוא סלל מסילות ,והיום כולם צריכים את
הדרך הזו והולכים בה ,ולכן כולם מרגישים קשר למרן.
השבוע נתתי שיעור והלכתי לציון הקדוש היה מלא ,כל השבוע היה מלא,
אפילו בשבת יש כאלה שקפצו ונכנסו ,לא יכלו לוותר ,נשמת מרן זו נשמת
הדור כולו .עכשיו צריכים לראות איך להאיר ולהזריח את האור בכל מקום,
להקים תלמודי תורה ,כוללי דיינות ורבנות ,ישיבות קדושות ,מוסדות

 רבי אריה דרעי שליט"א יו"ר תנועת ש"ס 
המהפכה האדירה הזאת ,שהולכת ומתגברת מיום ליום ,והכל עשה מתוך
מסירות נפש עצומה ושקיעות בלימוד התורה.

ברשות מורנו ורבנו מרן הראשון לציון ,הרבנים הגאונים ,ואחרונים חביבים
בני התורה היקרים מפז.

אהבת העם למרן

שקיעות בתורה

כשמתבוננים מעט על מרן רבינו זצ"ל ,שאין ספק שנמצא כאן ,לא רק
מחמת שזו האזכרה שלו ,אלא כי זה היה מקומו במשך עשרות שנים,
ומכאן יצאה הוראה לישראל .בערב שבת האחרון ,פרסמנו להוסיף נר
לעילוי נשמת מרן ,וקראנו למבצע הזה "נר יוסף" ,וברוך ה' ,אי אפשר
להאמין ,לא מאות ולא אלפים ,אלא מיליונים הפיצו את העניין הזה
בהתנדבות מוחלטת ,אנשים רחוקים שאי שאפשר לתאר ,כי הרגישו
הזדהות עם האש קודש של מרן ,וזאת שמונה שנים לאחר פטירתו.

מאז פטירתו של מרן קיבלתי על עצמי לא לספר עליו סיפורים שלא
ראיתי במו עיני ,אני לא רוצה שחלילה וחס נספר עליו סיפור לא מדויק,
ויאמרו לי זה לא נכון ,וכל גדולתו של מרן תפגע .יש לי מספיק סיפורים
שראיתי ,אני לא צריך לייבא...
פעם אחת ,עוד כשמרן היה גר ברחוב ז'בוטינסקי ,הרבנית קראה לי ואמרה
שיש למרן כאבי בטן איומים ,חשבנו מאולקוס ומסיבות אחרות ,והיינו
צריכים לשכנע אותו לבוא לבית החולים .טלפנתי למי שצריך שיכינו הכל
ולא נעבור בחדר מיון ,ניחשתי כבר אלו רופאים צריכים להגיע ,והמתינו
לנו בחדר טיפולים .אחר ששכנעתי את הרב שרק הולכים לעשות צילום
קטן ומיד חוזרים ,יצאנו לדרך ,וכשהגענו ,הרופאים השכיבו את מרן והחלו
לבדוק אותו .ואז אמרו ,אין ברירה ,צריכים להכניס דרך הפה צינור עם
מצלמה לתוך הקיבה ,זה נקרא בדיקת גסטרו ,בדיקה כואבת מאוד ,ולשם
כך עושים טשטוש  -הרדמה קלה .דא עקא שלא היה אפשר לעשות למרן
הרדמה ,בגלל שקיבל באותו יום כדורים מדללי דם ,וגם של הסכרת .אמרו
לנו ,אין בעיה ,שישאר כאן הלילה ,ומחר נעשה את הבדיקה .הרב לא היה
מוכן לשמוע .הוא צעק עלי ,הבטחת לי שחוזרים עכשיו הביתה! ושאל
אותי :מה הבעיה? הסברתי לו .אמר לי ,מה הבעיה?! תרד למטה לבית
הכנסת ,ותחפש איזו גמרא שיש שם ,ותביא .לא הבנתי ,אבל עשיתי
כמצוותו ,ואם אני לא טועה הבאתי לו מסכת עבודה זרה.

לכאורה ,ההסבר בכך הוא ,שלמרן היתה אהבת ישראל אדירה ,ולכן "כמים
הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" (משלי כז ,יט) ,אבל בדרך כלל רבנים שהם
אהובים מאוד ,הם טובים עם כולם ,נותנים ברכות ,לעולם לא תשמע מהם
דבר קשה .זה גם חשוב ,אבל מרן לא היה כזה ,אלא אמר כל מה שחשב,
ולא מהיום ,כבר מאז שהיה בחור ואברך צעיר ,אם זה בהלכות שהעמיד
דברים שאף אחד לא חלם ,נגד כל הממסד שהיה בזמנו ,אם זה הבבלים,
ואם זה המפד"ל ,וקיים בעצמו "לא תגורו מפני איש" (דברים א ,יז) ,וגם בשאר
העניינים ,כל דבר שהיה על סדר היום הציבורי ,מרן אמר את האמת,
והרבה פעמים לא הבינו אותו ,אפילו לנו היה קשה לשמוע ,למה צריך
לעורר? אבל רק אחרי שנים הבנו כמה מרן ראה מה שאנחנו הטיפשים לא
ראינו .אם כן ,איך אפילו הרחוקים ביותר התחברו אליו? כי זו נשמה של
כלל ישראל ,כמו משה רבנו ע"ה.

מרן שכב על הצד ,הוריד את המשקפיים והצמיד לעיניו את הספר.
הרופאים לא הבינו מה כל השיח בינינו .אחר כמה דקות מרן אומר לי ,תגיד
להם שיעשו את הבדיקה .אמרתי לו :כבוד הרב ,זה כואב מאוד ,כבודו יכול
לקפוץ וזה יכול להפריע להם בבדיקה .אמר לי :אל תדאג ,זה בסדר .אני
לוקח את הרופאים ,ולך תסביר להם ...אמרתי להם :מה אכפת לכם,
תתחילו ,אם אתם רואים שהוא זז ,לא נורא ,אפשר להוציא את הצינור
ולבדוק פעם אחרת .אני לא יכולתי לראות ויצאתי החוצה .הרופאים
בחוסר אמון החלו בבדיקה ,וכעבור כרבע שעה של דממה מבפנים ,הם
פותחים את הדלת ,פניהם היו לבנות כמו הסיד שעל הקיר ...ומרן שקוע
בספר .אמרו :אם לא ראינו לא היינו מאמינים לעולם! מה קרה? אמרו,
התחלנו את הבדיקה ,והיינו בטוחים שיקפוץ ,אבל הוא לא זז ,המשכנו
והמשכנו ,ושום דבר לא קרה! ניערתי את מרן שירגיש בי ,הוא הסתכל עלי
ושאל :בדקו? אמרתי לו :גמרו את הבדיקה ,אמר :לא הרגשתי שום דבר!
רבותי ,זה לא סיפורים שכתובים בספרים מלפני מאות שנים ,זה דברים
שראיתי ,אני ולא אחר .זו היתה השקיעות של מרן בתורה ,ועם כל אהבתו
לתורה ,לא היה מזכה הרבים כמוהו!

מרן זצ"ל נפטר בשעה אחת וחצי בצהריים ,אי אפשר לתאר את המעמד
שהיה בבית החולים הדסה ,עם קבלות עול מלכות שמים וכו' ,והתלבטנו
מתי לעשות את ההלוויה ,בכל זאת אנשים רוצים להגיע מכל קצוות
הארץ .לאחר שעתיים וחצי בשעה ארבע אחר הצהריים החלה ההלוויה
בישיבת פורת יוסף ,היו שצעקו לי ,מה אתם עושים ,מה עם כבודו של מרן,
תדחו את ההלוויה .בסוף ההלוויה הסתיימה לקראת חצות ,הרמתי טלפון
מהרכב למפכ"ל המשטרה דאז יוחנן דנינו ,הרגשתי אליו הכרת הטוב,
ואמרתי לו יישר כח גדול על כל המסירות ,אף שזה היה אירוע לא מתוכנן
ומאורגן ,וברוך ה' שלא היו אסונות ,זכותו של מרן הגינה על כולם .בתוך
הדברים הזכרתי ששמעתי שהיו כארבע מאות או חמש מאות אלף איש,
הוא עצר אותי ,וחשבתי שהגזמתי ,אבל אמר לי ,אדוני ,אני אומר לך שלפי
ההערכה שלנו היו קרוב למיליון איש! ראינו אותך שהיית בפנים ,אבל
אנחנו ראינו הכל מלמעלה .גם הנשמות הרחוקות ביותר ,נדבקות אל
האמת.
בתור בחור צעיר למדתי בישיבת פורת יוסף ,ובקול יעקב ,ובישיבת חברון,
ואני יודע מה היה מצב הציבור הספרדי .היום ב"ה יש קהילות קדושות בכל
העולם ,בארגנטינה ,בברזיל ,בפנמה ,בצרפת ,באנגליה ,בארצות הברית.
איך הדור היה נראה בלי מרן? אי אפשר להאמין שאדם אחד עשה את

דברי הגרש"ז אוירבך על מרן
פעם יצא לאור חלק חדש של יביע אומר ,ובאתי למרן הגאון רבי שלמה
זלמן אוירבך להביא לו את הספר ,אמר לי :בצעירותנו היינו חבורה שלמדנו
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יחד בכולל ערב ,וגם מרן היה איתנו ,ואף אחד לא זכה למה שהוא זכה ,אם
אנחנו מדפיסים ספר ,מדפיסים בקושי חמש מאות עותקים ,ונשאר לנו
עוד בבית ,ומרן כל ספר שמוציא לאור ,מדפיס אלפי עותקים ,ומיד
ממשיך להוציא ,מהדורה ב' ,מהדורה ג' ,אתה יודע למה הוא זכה ואנחנו
לא? כי אנחנו היינו קמצנים על התורה שלנו ,ישבנו ולמדנו לעצמנו ,אבל
הוא עוד כאברך צעיר הלך והרביץ תורה בעם ישראל.

ממעלותיו .ולא לחינם הוא זכה ,ברוך ה' יש היום למעלה מחמשים אלף
ילדים ברשת תלמודי התורה "בני יוסף" ,מי מילל ומי פילל שבכל שנה
מסיימים קרוב לחמשת אלפים ילדים את כיתות ח' ,וכולם הולכים
לישיבות קדושות .וכך נוצרה המהפכה .לא חלמנו שאנחנו בעינינו נראה
את המהפכה הזאת .היום מוסדות ספרדיים הם לכתחילה שבלכתחילה.
הכל מכוחו הגדול של מרן!

פעם אחרת ,באו להקביל את פני הרב אוירבך בחול המועד פסח ,וראו
שמונח על שלחנו ספר שו"ת יביע אומר ,ודפיו מסומנים עם קיפולים,
אמר אחד הנוכחים ,כבוד הרב לא מצא ספר אחר?! ...פני הרב אוירבך
הרצינו ,והשיב ,אתם יודעים מי זה הרב עובדיה יוסף? אתם אולי חושבים
שהוא אחד מפוסקי הדור ,אבל אני אומר לכם שגם אם היה לפני מאה
שנה  -ומנה את שמות גדולי הפוסקים שהיו אז  -גם אז היה נחשב מגדולי
פוסקי הדור!

אבל תזכרו ,נכון שהשבח של משה רבנו היה שהציל את הדור ,אבל הוא
הציל גם את עצמו .גם מרן זצ"ל ,לא ויתר על עצמו ,עם כל עיסוקיו לא
עזב את לימודו ,כתב למעלה מחמישים ספרים ועוד כתבי יד רבים ,ובכל
שנה יוצאים עוד מאות ואלפי ספרים מתורתו של מרן ,שפתותיו של מרן
לא נחות בקבר אפילו לרגע! כי בכל מקום בעולם עוסקים בתורתו ,בכל
רגע.
כל אחד צריך להמשיך בדרך הזו ,זו תורה לשמה ,ללמוד על מנת ללמד,
תזכרו את הזעקה הגדולה של מרן ,שאמר שחלם בלילה על המשיח,
שאמר לו שהוא מתעכב בגלל שמיליון ילדים מעם ישראל לא יודעים
לומר שמע ישראל! כמה אנחנו מחויבים ומשועבדים לדבר הזה .זו צוואתו
הרוחנית של מרן .זכותו תגן עלינו שנוכל לעמוד כנגד כל המשטינים
והמקטרגים ,ונמשיך להחזיר עטרה ליושנה .אמן.

הוא הגבר הוקם על
זה מרן שסגר את הספר והלך לאילת ולדימונה ולקריית שמונה ,זה מרן
שהעיר אותנו באמצע הלילה על שקיבל מכתב מבלנית ,שלא הביאו סולר
למקוה ,זה מרן שדאג לבחור שזרקו אותו מהישיבה ,זה מרן שמסר נפשו
על יהודי אתיופיה ,שיקבלו אותם ויקרבו אותם ,ואפשר להמשיך ולמנות

 מראות קודש מהעצרת בבית כנסת 'תפארת ירושלים' לעדת ה'יזדים' לזכרו של מרן עטרת ראשנו זיע"א 
באדיבות הצלם יעקב כהן

בואו להיות שותפים בהחזקת והפצת השיעור הגדול בתבל שיעורו השבועי של
מרן הראשון לציון שליט"א
 --הנחה מיוחדת למצטרפים בחודש הקרוב [חצי מחיר]!!! ---חבילה חודשית = הנחה:
עד  50עלונים לשבוע (סה"כ  200עלונים לחודש)  +שליחות עד הבית 85 ,ש"ח.
עד  100עלונים לשבוע (סה"כ  400עלונים לחודש)  +שליחות עד הבית 110 ,ש"ח.
עד  150עלונים לשבוע (סה"כ  600עלונים לחודש)  +שליחות עד הבית 130 ,ש"ח.
עד  200עלונים לשבוע (סה"כ  800עלונים לחודש)  +שליחות עד הבית 150 ,ש"ח.
ניתן לרכוש חבילה גדולה ואנו נדאג לחלק את שאר העלונים לזיכוי הרבים.
מצווה לשלם מכספי מעשרות!

בשורה משמחת!
בקרוב יצא לאור הספר שרבים ציפו לו

"השיעור השבועי  -תשע"ט"
אוצר בלום של הלכות פסוקות ,פלפולים
ישרים ,עובדות והנהגות ,והשקפה טהורה,
מאוצרו הבלתי נדלה של
מרן הראשון לציון שליט"א

להקדשות:

054-6888-382

היו שותפים בהוראת קבע או בתרומה חד פעמית להוצאת הגיליון!!!
 .1הפקדה לחשבון בנק :מזרחי טפחות סניף  523 :מ.ח 225485 .ע"ש עמותת חזון עובדיה בנשר .2 .העברה בביט  0546888382ולציין :עבור "השיעור
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השבועי" .3 .קישור דיגיטלי מאובטח להו"ק https://nedar.im/7004246 :ולציין :עבור "השיעור השבועי" .4 .פלא'( 0775676076 :הרב דוד).

אסמכתא

הגשת פתיחת תיק סתיו נ' לוי
זמן ביצוע הפעולה18:41 17/11/2021 :
מספר אסמכתא למעקב8790572 :

על המגיש לשמור את מספר האסמכתא לשם קבלת מידע אודות ההגשה
ההגשה הועברה לבדיקת מזכירות.
• אם תאושר ,התיק ייקלט במערכת ומועד ההגשה החוקי יחושב לפי זמן ביצוע באתר ולא לפי תאריך האישור במזכירות.
כמו כן ,יופק אישור שיוצג בתיקיית תיק נייר.
• אם לא תאושר ,תשלח למגיש הודעה על כך.
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