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 חלק שני 

 פתח דבר .א

העיר נשר,    , רבופגיעה בשמו הטוב של התובע בידי הנתבעעניינה של תביעה זו בדברי לשון הרע   .1

הנתבע, רב היישוב שהם,  כי שונים אשר "קבע" במסגרת ראיון עיתונאי ששודר באמצעי תקשורת 

ומכפישות  ,"יצא לשאלה" וכהנה הערות מבזות  כהנה  עוד  היוצאים  דברים אלה    .כלפיו  והוסיף 

ל שומעי לקח, הם דברים חמורים ביותר, חסרי  ה עיר בישראל, לו עדת תלמידיו וקמפיו של רב  

אך ורק משום שעמדותיו הדתיות,    –אחריות ציבורית, אשר נועדו לבזות ולהשפיל את הרב סתיו  

שונות מדעותיו של הנתבע, שהוא רב בעל אוריינטציה חרדית המקורב    –ההלכתיות והציבוריות  

ציבוריות, היא תופעה    –ע השקפות דתיות  שיסוי על רקו  ,לתנועת ש"ס. תופעה זו של השפלה, ביזוי

 מסוכנת ביותר אשר אינה חוסה תחת הגנות חופש הביטוי. 

, מנהיג רוחני ואיש ציבור  מוערכתתורנית  דמות ההולך לפניו כהתובע  דווקא מחמת שמו הטוב של  

עמדותיו,   את  לשמוע  מבקשים  התובע,  שרבים  את  להלעיג  במטרה  אמר  אשר  את  הנתבע  אמר 

 ת קומתו הרוחנית, להקטין את השפעתו ולבזותו. להנמיך א

למעמדו, לשמו  נזק כבד  אמירותיו של הנתבע כנגד התובע צוטטו בהרחבה בכלי התקשורת, וגרמו  

הדברים הגיעו  אליו  רחב  וציבור  רבנים  בקרב  התובע  של  הרב  ולמוניטין  ציבור    –  הטוב  לרבות 

היוו נדבך נוסף לקעקוע  ואשר דבריו של הנתבע    –השומע שוב ושוב דברי בלע על אודות התובע  

 דמות התובע בעיני אותו ציבור. 

הפרסום הסב לתובע עוגמת נפש, רוגז וטרדה מרובה, על לא עוול בכפו. מאחר ולא ניתן לכמת את  

אשר השלכותיו הפוטנציאליות ארוכות טווח,  בם של אנשים וינזק המתגבש בל  ,הנזק שנגרם לתובע

 .  "(חוקה)להלן: " 1965-, תשכ"הלחוק איסור לשון הרע )ג( א7מוגשת תובענה זו בהתאם לסעיף 

  

 לתובענה   הצדדים .ב

סתיו,  התובע .2 שלמה  דוד  הרב  כרב  רב  הוא  ,  המכהן  לרבנות  עיר,  סמיכה  לתובע  שהם.  היישוב 

ארגון רבני    כיו"ר התובע מכהן    .הראשית לישראל  תהרבנו  על ידילו    ניתנוש ו"כושר" לשמש כדיין  

מטרה לנסות ולגשר על  בבעקבות רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל,    1995הוקם בשנת  ש  ,צהר

הזהות   את  ולטפח  בישראל  לחילוניים  דתיים  בין  מדובר  הפערים  ישראל.  מדינת  של  היהודית 

 רבנים ואנשי חינוך מהציונות הדתית.   1,000-בעמותה המאגדת בפעילותה למעלה מ

אשר  הרב חיים דרוקמן  בראשות  בבית הדין לגיור  ים האחרונות כיהן התובע כדיין  במרוצת השנ  .3

"גיור כהלכה"    -  לגיורבית דין  בכדיין  ובבית דין לממונות,  כדיין  פעל במסגרת מערך הגיור הלאומי,  

 ."(הרב סתיו)התובע יכונה להלן גם: "  פי ההלכה היהודית המקובלת- הפועל על  2015-שהוקם ב –

יצחקהנתבע .4 הרב  )משנת  ,  לוי  ,  נשר  העיר  רב  וחבר  2017הוא  הראשית(  הרבנות  )משנת    מועצת 

וכן התמנה לאחראי על   נמנה על צוות כותבי הבחינות של הרבנות הראשית לישראלהנתבע    .(2018

,  אצל הראשון לציון הרב הראשי הספרדיהנתבע מקורב  כשרות בחלק מהעסקים בחיפה.  מערך ה

המתפרסמים בעלון "השיעור השבועי" המופץ מידי שבוע בבתי    הרב יצחק יוסף ועורך את שיעוריו

ך לבחירות  סמולמען הנתבע אצל חברי מועצת העיר נשר בבאופן אסור . האחרון אף התערב  כנסת

 לנציב קבילות השופטים התקבלה.  כנגד הרב יוסף ותלונה שהוגשה לתפקיד רב העיר נשר,  
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 :הסעד המבוקש .ג

 . א לחוק7המשקף פיצוי ללא הוכחת נזק לפי סעיף   ₪ 292,644בסכום של  כספי פיצוי   .5

 

 :תמצית העובדות .ד

  שיפורט להלן:כפי  ,רעה הנתבע הוציא את דיבת התובע .6

  (ישי כהןעיתונאי חרדי בשם  הנחיית  )בהתראיין הנתבע בתוכנית "סוגרים שבוע"    31.7.2021ביום   .7

השבת" "כיכר  האינטרנט  לפופולריות  באתר  הזוכה  קהל ,  בקרב  ים.  ומסורתי  יםדתי   יםרבה 

ו"זכה"   בווידאו  נערך  מרובותהריאיון  באתר    ולצפיות  השבת "הן  אחרים    "כיכר  באתרים  והן 

    . "(ןהריאיו)להלן: "

רקע  הריאיון   .8 על  הראשית, שק נערך  של הרבנות  הכשרות  במערך  השר  דם  ירפורמה  עת  באותה 

 לשירותי דת )מאז עוגנה הרפורמה, בשינויים מסוימים, בחקיקת הכנסת(.  

במהלך הריאיון נקב הנתבע בשמו של הרב סתיו כדוגמה לרבנים שאי אפשר לסמוך עליהם כמי   .9

הלכתיות הנוגעות לכשרות, ציין כי הוא "יצא לשאלה" דהיינו אדם שאינו מקיים  שיקבעו הנחיות 

פסק, תוך שהוא  מופקרות כביכול שאותם הרב סתיו מעולם לא    פסיקות הלכתיות לו  ייחס  מצוות, ו

 מקשר את הרב סתיו לזרם הרפורמי ביהדות.  

שנאמרו במודעות מלאה ובכוונה תחילה על מנת להפוך את    ,הם דברי שקר, דברי בלעדברים אלה   .10

כדי לבזות,  דברים שאמר הנתבע על הרב סתיו  יש בהרב סתיו לקרדום לניגוח רפורמת הכשרות.  

של ה הציבורית  ובמשרתו  בשמו הטוב  לפגוע  לשנאה.רב סתיו  להשפיל,  התובע    ולעשותו מטרה 

ההלכה המקובלת ובוודאי שאינו משתייך  מעולם לא יצא בשאלה ולא חרג כמלא הנימה מגדרי  

של דברים אלה בגנותו של התובע עולים כדי הוצאת דיבה ובכך    פרסומםלזרם רפורמי או אחר.  

 . את הוראות חוק איסור לשון הרעהפר הנתבע 

חרף פנייתו של התובע לנתבע ובקשתו לחזור בו מדברי הבלע ולהתנצל באותם אתרים שבהם הופצו   .11

ואף הזמין את התובע לתבוע אותו על פי דין    להתנצל  סירב הנתבע,  קף פרסוםובאותו הי  דבריו

נחשב    כי מי שמתדיין בפני ערכאות שאינן פוסקות על פי דין תורהמטיח בתובע  , תוך שהוא  תורה

 "רשע". 

תיאר הנתבע את התובע    במסגרת עלון שבת הזוכה לתפוצה רחבה שבעריכת הנתבע,   16.10.21ביום   .12

 ".  בהשמטת התואר "רבתוך שהוא כותב את שמו רב רפורמי ממש כ

הפרסומים הפוגעים מושא תובענה זו אינם בבחינת שגגה או פליטת פה או משיכת קולמוס סוררת,   .13

בו   מקמפיין  כחלק  הציבור  בעיני  קומתו  את  ולהנמיך  בתובע  לפגוע  המיועדים  פרסומים  אלא 

 .עוול בכפו של התובע  "מככב" הנתבע על חשבונו של התובע ועל לא

 

 :העובדות המקנות סמכות לבית המשפט .ה

 . , בהתאם לסכום התביעהלדון בתביעה זועניינית סמכות    ראשון לציוןבלבית משפט השלום  .14

לדון  מקומית  הסמכות  הואיל ומדובר בפרסום ברשת האינטרנט, מסורה לבית המשפט הנכבד ה .15

 .  2018-הדין האזרחי, תשע"ט )ב( לתקנות סדר 7בהתאם לתקנה בתביעה זו 
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 העובדות המשמשות יסוד לתביעה  - חלק שלישי

 : הפוגע הראשוןפרסום ה .ו

הרפורמה  בעניין    בתוכנית "סוגרים שבוע"   ב"אולפן כיכר השבת"ן הנתבע  התראיי  31.7.21יום  ב .16

דבריו של  איון צוטטו  יבעקבות הר  ."כיכר השבת"הריאיון צולם בווידאו ושודר באתר  בכשרות.  

המדובר בתוכנית    .רבים  באתרים נוספיםשודרו  ו  "כיכר השבת"בידיעות שפורסמו באתר  הנתבע  

וכן    מסורתי,  ציבור דתיבקרב  הזוכה לתהודה ולצפיות רבות  המשודרת באתר אינטרנט  פופולרית  

 .  בידי ציבור כללי

איון בידי השר לשירותי  י אשר הוצגה בסמוך למועד הראיון נסב על אודות הרפורמה בכשרות  יהר .17

 בשינויים מסוימים(.בחקיקה  דת )ומאז עוגנה

לפחות אחד מהם הוא  אשר "  לל הסמכה של ועדה שתכלול שלושה רבניםואחד מסעיפי הרפורמה כ .18

כל אחד  " ו"קן הכשרות כרב עיר בעל כשירות לכהן כרב עיר וכיהן בעבר או מכהן ביום קביעת ת

ביום קביעת תקן   עיר או כרב צבאי ומכהן  מהאחרים הוא בעל כשירות לכהן כרב מקומי, כרב 

, מדובר  )דהיינו  .  "הכשרות כרב מקומי או כרב עיר או כיהן בעבר כרב מקומי, כרב עיר או כרב צבאי

בתפקיד  ברבנים בעבר  כיהנו  ו/או  מכהנים  אשר  נרחבת(  רבנית  הסמכה  "בעלי  )להלן:  ועדת   ם 

רבנים מוסמכת על פי החוק החדש לקבוע תקני כשרות, דהיינו סט של הוראות  ה"(. ועדת  רבנים

 הלכתיות מחייבות שעל בית אוכל להקפיד עליהן על מנת שיוכל לקבל תעודת כשרות.  

 ע למתן תקן כשרות בידי ועדת רבנים ואמר את הדברים הבאים: התייחס הנתבבמסגרת הריאיון  .19

מה אתה מכיר   –שהו ממשרד הדתות שאמר  יושמעתי מ  , הרי מה יקרה יבואו שלושה רבנים"

יש את הרב    !אנחנו מכירים  !שלושה רבנים שיש להם כושר לרב עיר שיצאו בשאלה? התשובה כן 

שמרן כתב עליו שצריך להתרחק מדעותיו המוזרות והכפרניות, יש את הרב סתיו שמרן   אמסלם

 ". אמר עליו שהוא מסוכן לרבנות וליהדות

"?  שאלהביצאו  "  –הנתבע הציב בדבריו שאלה רטורית: כלום ייתכן ששלושה רבנים בעל כושר עיר   .20

 השיב על שאלה זו באופן נחרץ בחיוב והצביע על הרב סתיו כרב עיר שיצא לשאלה.  ו

הנתבע השתמש במונח "יציאה בשאלה" שמשמעותו המקובלת והידועה ברבים היא פריקת עול   .21

 תורה ומצוות ויציאה מצל האמונה לעבר אפיקורסיות וכפירה.  

כפורק עול תורה ומצוות וכאפיקורס וכמי שאינו נמנע  כעניין שבעובדה  הנתבע הציג את הרב סתיו   .22

עוד על ציבור שומרי התורה ועל הקהילה האורתודוקסית, תוך שהוא אינו מנמק את דבריו, ואינו  

 . מסייגם

על דרכו   .23 על דברים לא ראויים שנאמרו בעבר על הרב סתיו כביקורת חרדית  הנתבע "הסתמך" 

ודוגמה לאדם שהוא עצמו    ת הרב סתיו ככופר, וכפורק עול תורה ומצוותו"מינף" אותם תוך הגדר

   :, באופן הזויהוסיף הנתבע נדבכי לשון הרע נוספיםהדברים בהמשך  . חילול הקודש ממש

 ". צלם בהיכל אמר עליו ": ישי כהן 

לוי כן. בזמנו כשמרן אמר. לא הבנו. חשבנו, היו כאלה שחשבו שחס ושלום הרב  ":  הרב יצחק 

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.  

הרבנות הראשית? אני אומר שזו כשרות רפורמית. זה לא רפורמה בכשרות זה כשרות  למה נוסדה  

רפורמית מסיבה פשוטה כי אנחנו מכירים היום לצערנו אנשים שמחזיקים בתעודה לכושר לרב 

 ."עיר הם קרובים מאוד מאוד לרפורמים. מאוד
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ו בעבר על התובע  א ראויים שנאמר לאופן אמירת הדברים מאלף. הנתבע שב לדברי הביקורת ה .24

אותם   להצדיק  מנת  על  המציאות  בבוחן  כביכול  והשתמש  וליהדות(  לרבנות  הוא מסוכן  )כאילו 

 עובדתיים:  ני "נדבכים"בדיעבד. הצדקה זו של דברי הביקורת שנאמרו על הרב סתיו נעשתה בש 

, טענה כי הרב סתיו נמנה על רבנים המתירים איסורים חמורים ומורים לנשים  הנדבך הראשון  -

  - לטבול לטהרתן באמבטיה ולא במקווה, ומתירים לנהל את ליל הסדר באמצעות אפליקציית זום

 תיו מעולם לא פסק כפסיקות הללו.ס נדבך זה שקרי שהרי הרב 

זה נעשה באמצעות הגדרת הרפורמה    קישורו של הרב סתיו לזרם הרפורמי. קישור  : הנדבך השני  -

הרב סתיו שורבב לדבריו של הנתבע על רקע  . זה המקום להזכיר כי  בכשרות ככשרות רפורמית

הזו,   ידי  הרפורמה  על  מטעמו.  תיו  סשהרב    ,צהררבני  ארגון  הנתמכת  ראש  כיושב  בסוף  מכהן 

בתעודה    הדברים המחזיקים  אנשים  קיימים  כי  בציינו  המעגל  את  הנתבע  עיר  סגר  רב  לכושר 

 הקרובים מאוד מאוד לרפורמים. 

ונימק את דבריו בבוחן   .25 הנה כי כן, במהלך מעגלי, כינה הנתבע את הרב סתיו כ"יוצא לשאלה" 

 המציאות כביכול בדבר התרת איסורים חמורים על ידיו וזיקה קרובה מאוד מאוד לזרם הרפורמי. 

ביקש הנתבע לקעקע את סמכותו הרוחנית ואת הלגיטימיות התורנית של התובע תוך  בדברים אלה   .26

 .ואין בהם צל של אמת  שימוש בביטויים חסרי תקדים והנמקתם בטיעונים עובדתיים שאינם אמת

 הנתבע יצר אפוא בדבריו "שילוש לא קדוש" של השמצות המופנות לרב סתיו:   .27

  .)"יצא לשאלה"(א. הוא פורק עול תורה ומצוות 

 ב. הוא מתיר בפסיקותיו איסורים הלכתיים חמורים. 

 ג. מדובר בפועל ברב רפורמי שההלכה בעבורו שונה לחלוטין מההלכה היהודית המקובלת.

זכה   .28 האינטרנטהריאיון  ברשת  מרובות  ולצפיות  רבה  התקשורת    לתהודה  בכלי  אזכורים  ושלל 

 .את דברי הנתבע ששידרו וציטטו 

 

 : "כיכר השבת"ריאיון באתר דבריו במסרב להתנצל בגין הנתבע  .ז
 

. במסגרת  נקיטה בהליכים משפטיים מטעם התובע, טרםהתראה נשלחה לנתבע   19.10.2021ביום  .29

להתנצל ולהבהיר שלדברים שאמר אין אחיזה    ,לחזור בו מדבריוההתראה נדרש הנתבע, בין היתר,  

התובעלהודות  ו  במציאות  של  ביזויו  מצדיקים  אינם  השקפה  הבדלי  כי    . כי  הנתבע  נתבקש  עוד 

גם באתרים   וכן תופץ  ותפורסם באותה מסגרת שבה נאמרו דבריו  ציבורי  הד  התנצלותו תקבל 

הפגיעה הקשה  ו ת הנפש הרבה בגין עוגמשציטטו את דברי הדיבה. בנוסף נדרש מאת הנתבע פיצוי 

    .י פשרה()לצורכ  ₪ 100,000התובע בסך  שמו הטוב של ב

 . 1נספח מצורף לכתב תביעה זה כ 10.10.2021העתק מכתב התראה לפני נקיטה בהליכים משפטיים מיום  -

 

ככל שהתובע מעוניין לתבוע  למכתב ההתראה שנשלח אליו וטען כי  השיב הנתבע    26.10.2021ביום   .30

כי  מציין  , תוך שהוא  בית דינו של הרב לוגסי ברכסיםב  דין תורה באותו הוא מוזמן לעשות זאת  

  טענות שווא הנובעות מעיוות דבריו או למצער מחוסר דיוק או חוסר הבנה. טענותיו של התובע הן 

הרב סתיו להתברר( ממילא  עוד ציין הנתבע בתגובתו כי לדיינים )בפניהם הוא טוען שעל תביעת  

 אין סמכות בימים אלה לדון בתביעה כספית בגין עוגמת נפש. 

מה לנו ולערכאות שפוסקים שלא על פי דין תורה, אלא על פי חוקי הגויים וכדומה,  וציין "הנתבע הוסיף   .31

)פכ"ו מהל' סנהדרין ה"ז( "שכל הב וגידף   לידון   אשכתב הרמב"ם  חירף  וכאילו  זה רשע  בפניהם הרי 

 והרים די בתורת משה רבינו". 
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 .  2נספח מצורף לכתב תביעה זה כ  10.202162.העתק מכתב תשובה למכתב התראה מיום  -

יודגש כי החוק מסדיר את מערכת היחסים בין אדם לחברו ועוולת לשון הרע  למעלה מן הצורך   .32

. מכאן,  שהיא בבחינת תקנת הציבור בדיני ממונות חוסה תחת הנורמות שקבע המחוקק הישראלי

תבוע אותו בדין תורה, בפני בית דין רבני הדן  ל שאין יסוד לדרישתו של הנתבע לחייב את התובע  

   . על פי עקרונות המשפט העברי

המוגשת בידי הרב סתיו כנגד הנתבע המשמש כרב  בין שני רבנים, דיבה העובדה שמדובר בתביעת  .33

ערכאות ולהגיש את  ללפנות  לא מאיינת את זכותו  לא מחייבת את התובע לתבוע בדין תורה ועיר,  

שראל נדרשו  י בתי משפט בלמותר לציין כי  סמכות לדון בה.  הבית משפט אזרחי שיש לו  בתביעתו  

 .  בניםעד היום לעשרות תביעות אזרחיות שהצדדים להם היו ר 

 

 :הפרסום הפוגע השני .ח
 

עלון המופץ מידי שבוע בבתי כנסת ברחבי הארץ המעלה על    –הנתבע הוא עורך "השיעור השבועי"   .34

הכתב את הדרשה השבועית של הראשון לציון הרב יצחק יוסף ושל רבנים אחרים הנושאים דברים  

שהוקדש לזכרו של  )לפרשת "לך לך"(    316  מס'   ליוןי, התפרסם ג16.10.2021בחסות דרשה זו. ביום  

 ור", כלשונו.  "במעמד גדולי הד זצ"ל  הרב עובדיה יוסף

בכלל זה הובאו דבריו של הרב דויד כהן, ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה שהתייחס   .35

את שורותיה של הרבנות הראשית  כביכול  לפתוח  שהיה לדבריו  ניסיון  ביוסף    בו של הרלמאבק

 :  לרבנים רפורמים

"בעבר רצו להביא לרבנות הראשית ולרבנות של ירושלים רבנים רפורמים ממש ומרן נלחם על כך 

מרן הראשון לציון, המשיך לעמוד  במסירות נפש ואף שידע שהמלחמה עלולה לפגוע בבנו יקירו  

למינבפרץ וקּולות  רפורמות  להכניס  לשם  י.* כשרצו  נלחם  והוא  רוח התורה,  פי  על  שאינם  הם 

 . "לעשות שום חשבון, מה עלול לקבל ומה עלול להפסיד שמיים, בלי

הרב   .36 של  דבריו  כאן  הוסיף    .כהןדויד  עד  הגיליון  כעורך  בתפקידו  שהנתבע,  פרשנות  אלא  דברי 

 בהערת שוליים, שבהם קבע כי דבריו של הרב דויד כהן כוונו לרב סתיו:  

, וכן ל"דיל"  סתיו, בתמיכת ליברמן ובנט  ע"ג עם ד. כוונת הגאון שליט"א ל"דיל" שנעשה בתש"*(  

 , שנעשה בתשע"ה עם הרב שטרן, בתמיכת מר בנט, והושיבו על כסאו של הגרצ"פ פראנק זצ"ל

 .גר יקבל את כל המצוות"רב שכתב שא"צ ש

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

 

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

 

  :דבריו של הנתבע אינם אמת ועולים כדי לשון הרע .ט
 

ביקורת לגיטימית כי אם  דעה או  אינם אמת ואף אינם בגדר הבעת בגנות התובע דבריו של הנתבע  .38

  בידי הרבנות הראשית עיר  לרב  שהוכשר והוסמך    דברי בלע, הכפשה, פגיעה וביזוי של רב בישראל

ומשמש כרב הישוב שהם, פעיל בארגון רבני צהר ועוסק בפעילות    הנושא משרה ציבורית , שראללי

 ציבורית ענפה שכל תכליתה קירוב לבבות וחיזוק הזהות היהודית של מדינת ישראל, ברוח ההלכה.  

משל מדובר באדם חסר יראת שמיים, כופר בעיקר ומחרב תורת משה, וזאת  הנתבע השתלח בתובע   .39

ולם לא נתן ושאינן משקפות את עמדותיו ההלכתית, והצגתו  תוך כדי ציטוט פסיקות הלכתיות שמע 
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כ"רב" אשר במסגרת תפקידו כרב עיר מוציא לפועל את מדיניותה של התנועה הרפורמית. מה רב  

 הגדרתו של התובע ככופר. המרחק בין ביקורת לגיטימית הנובעת מהבדלי השקפה לבין 

עיר וחבר  אלא על ידי רב    ,הואד ל ידי מאן  לא נאמרו עשאלו הם דברי לשון הרע, דברים חמורים,   .40

וכבר נאמר  מועצת הרבנות הראשית, בעל השפעה אשר נתפס כסמכות רוחנית, תורנית וערכית.  

ן טֹובא "  בקהלת ז, מֶּׁ ם ִמשֶּׁ בתובע המסור לצורכי ציבור  כשמדובר  על אחת כמה וכמה  ",  טֹוב שֵׁ

 ואשר עיניהם של רבים נשואות אליו ואל לקחו. 

כי אם    או הבעת דעה  "פליטת פה"  נהאיכי השמצתו בידי הנתבע  יטען בנוסף ו/או לחלופין  התובע   .41

ומנהיג ששמכוונת  "עובדתית"  אמירה   רב  לגדר  מחוץ  אל  ולהוציא  לבזות  עולמו  נועדה  השקפת 

פי שקבע  . דברים אלה אינם חוסים תחת חופש הביטוי כבענתבניגוד להשקפת עולמו של ה   תעומד

"  חופש הביטוי אינו חופש הביזוי, והזכות להשמיע אינה הזכות להשפיל "בלין:  יהשופט )כתוארו אז( א' ר כב'  

 (. (28.12.2005)נבו  מורדוב נ' ידיעות אחרונות בע"מ  9462/04ע"א )

הנאמרים    ,כל תכליתם לבזות ולהשפיל את התובעששבשקר יסודם והתובע יטען כי דברים אלה   .42

ים  יכול   םואינ  לב  רבנים, חשובים ומקובלים ככל שיהיו לא נאמרו בתוםמצוטטים מפיהם של  ו

 ביטוי.  הלחופש  שמעניק החוק הגנות לזכות ל 

מבחן הפגיעה  ושנעשה בחוסר תום לב  לפרסום שקרי  אינו מעניק הגנה    החוקממילא יטען התובע כי   .43

 .  שיש לייחס לדבריו של הנתבע הוא מבחן השומע או הקורא הסביר

חצה כל  כנגד הרפורמה בכשרות, הנתבע  , לגיטימי כשלעצמוה  ,ציבוריה מאבק  הנדמה כי במסגרת  .44

ה  גבול כל  כי  בניסיון להפוך את התובע לאויב הדת היהודיתוסבר  כשרים  , תוך שהוא  אמצעים 

לא שמר על  ,  זוכה, למרבה הצער, להסכמה בשתיקה מצד הרב הראשי לישראל שלא מיחה נגדו

כבודם של רבים אחרים  לא על  כבודה של הקהילה שהוא מנהיגה הרוחני ו , לא על  התובעכבודו של  

 סמכות רוחנית ותורנית.    תובעהרואים ב

 . מנוס אלא לבקש סעד מבית המשפט הנכבדאין  בהן אין דין ואין דיין,  שבנסיבות אלה  .45

 

 : עילות התביעה .י

הדברים שפורסמו על אודותיו בידי הנתבע עולים    כי, בין היתר,  התובעבמסגרת תובענה זו יטען   .46

עשויים להביא ואף הביאו  בהיותם, בין היתר, דברים שפרסומם  חוק  הפי  -כדין "לשון הרע" על 

הציבורי בפועל   ובמעמדו  בו  לפגיעה  לביזויו,  התובע,  של  לפגוע    להשפלתו  והרוחני,  המוסרי 

   .שרכש במשך שניםבמוניטין הרב ו בפעולותיו

נוגעים    –, הפיכתו למושא לשנאה והפגיעה ברב סתיו בעקבות הפרסומים הפוגעים  שפלתוה  ,ביזויו .47

הנתבע הכפיש את יראת השמים של הרב סתיו והציג אותו כפורק   –לליבת מהותו של התובע כרב 

עול; הנתבע הכפיש את מחויבותו של הרב סתיו להלכה ולמעשה את מעמדו כרב ופוסק, ביחסו לו  

חמ איסורים  ובהגדהתרת  היהודית    רתוורים  להלכה  מחויב  שאינו  רב  כלומר  רפורמי  כרב 

 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,   .48

את   ולהנמיך  בתובע  לפגוע  המיועדים  פרסומים  בו  אלא  מקמפיין  כחלק  הציבור  בעיני  קומתו 

 "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   .49

 בתובע.  ודופי בעיני המאזין הסביר כעובדות מוצקות המטילות פגם
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מתוך כוונה  במודעות מלאה    יוהנתבע פרסם את הדברים על אודות ע יטען כי  התוב  ,בנוסף ולחלופין .50

אחריות   בחוסר  ולמצער  בו  ו/או  לפגוע  ברשלנות  מחמת  ו/או  היתר  בין  וזאת  לב,  תום  ובחוסר 

, במסגרת מאבקו הפוליטי  הנתבע  בעיניעמדותיו ההלכתיות והציבוריות של התובע שלצנינים הן  

שהיה מסור לידי מועצת הרבנות הראשית  ברפורמה בכשרות שעלולה לפגוע, להשקפתו, במונופול 

 שהוא נמנה עם חבריה. 

ולא מתקיימות כל נסיבות העולות    , לא חזר בופניותיוסירב להיענות להנתבע  התובע יטען עוד כי   .51

 לחוק.  19סעיף המנויות בכדי "הקלות" 

הטענות המשפטיות העולות  העילות וכל  של  משום מיצוי  אמור לעיל  אין ב  כי יובהר  ,  ספקלמען הסר   .52

, והדברים מפורטים למען הסדר הטוב ולמעלה מן הנדרש על פי תקנות  כתב תביעה זהעובדות  מ

 .  סדר הדין האזרחי

 

 הנזק  .יא
 

ו הגיעו  אלי וציבור רחב  בקרב רבנים    כבדנגרם נזק  מעמדו, לשמו הטוב ולמוניטין הרב של התובע  ל .53

הרב הראשי  דבריו של הנתבע הופצו ברבים ובמקרה אחד אף נאמרו בנוכחותו של    , באשרהדברים

 . שלא סתר את דברי הנתבע, על אף שבשקר יסודם לישראל

 .  על לא עוול בכפו ,, רוגז וטרדה מרובהגמת נפשוע הסב לתובע אף  הפרסום למותר לציין כי  .54

ותיו  נזק המתגבש בלבם של אנשים ואשר השלכ  ,לכמת את הנזק שנגרם לתובע  לא ניתןמאחר ו .55

 לחוק איסור לשון הרע.   )ג(א7  עיףבהתאם לסמוגשת תובענה זו הפוטנציאליות ארוכות טווח, 

 

 סוף דבר: .יב
 

)תלמוד    "לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברביםלו   נוחשנו רבותינו: " .56

   בבלי, כתובות סז ע"ב(

פגע  ו התובע  את    השפילהנתבע ביזה את התובע ברבים והעליל עליו דברים שאינם אמת. בעשותו כן   .57

 בהם הוא מאמין.  וההלכה שאותם הוא מייצג ו  התורה  ערכיציבור רחב המזדהה עם התובע ועם ב

ל .58 הנכבד  המשפט  בית  יתבקש  כן  על  בפיצויים  אשר  הנתבע  את  בסכום  חייב  נזק  הוכחת  ללא 

 ₪. 292,644המקסימלי על פי החוק דהיינו 

בנוסף מתבקש בית המשפט הנכבד להשית על הנתבע את הוצאות התובע בגין תביעה זו, לרבות   .59

 שכ"ט עו"ד כדין. 

 כל הנטען בכתב תביעה זה נטען במצטבר ו/או לחילופין, הכל לפי העניין והקשר הדברים. .60

 

 

   (17.11.2021) תשפ"בכסלו ב' גי ,ירושלים

 

________________ 
 אסף בנמלך, עו"ד

"כ התובעב  
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נספח 1

העתק מכתב התראה לפני נקיטה 
בהליכים משפטיים מיום 10.10.2021

עמ' 11



 

 
( 19.10.21)ב י"ג בחשוון תשפ"ירושלים,   

- מבלי לפגוע בזכויות-  

 במסירה אישית  

  
 לכבוד  

 לוי הרב יצחק 
 העיר נשר רב 

 

 
 
 
 

 א.נ.,

 התראה לפני נקיטה בהליכים משפטיים  – הוצאת דיבתו של הרב דוד סתיוהנדון: 
 

 הריני פונה אליך בשמו של מרשי, הרב דוד סתיו, רבה של שהם, כדלהלן:  

 

צעת השר לשירותי  פרסום הנערך על רקע    ן. הריאיו"(הריאיון)"  "ת ב"אולפן כיכר השבהתראיינת    31.7.21ביום  

ושודר באתר כיכר השבת    ובווידא צולם  הריאיון    .פורמה בפעילות מערך הכשרות של הרבנות הראשיתדת לר

 ידיעות שפורסמו באתר כיכר השבת ובאתרים נוספים. נכללו ב כו הדברים שאמרת במהלו ,ובאתרים נוספים

  

 .  )!( "שיצאו לשאלה"מספר רבנים הוא אחד מתוך מרשי אמרת כי   ןהריאיובמסגרת  

המתירות קיום שיחות "זום"    ביחד עם אותם רבנים( פסיקות הלכתיותבנוסף, במסגרת הריאיון ייחסת למרשי )

 ביום טוב, טבילת נשים באמבט וכן התרת "כל האיסורים החמורים" בניגוד לעמדת מועצת הרבנות הראשית. 

 

על רקע פרסום ההצעה לרפורמה בפעילות מערך הכשרות של הרבנות הראשית,    , כאמור  , דברים אלה נאמרו

הג כנשיאו  )שמרשי מכהן  צהר  רבני  של ארגון  מערך הכשרות שכאשר שמו  בפעילות  מעורב  מפעיל  ם שאינו 

חידדת והטעמת כי "זו לא רפורמה בכשרות  בדבריך בריאיון  בהקשר של רפורמה זו.  בתקשורת  ( נזכר  הארגון

"קרובים מאוד  )ובכללם מרשי(  רבנים  מאחר ואותם מספר    "פשוטה לכך " הסיבה  וציינת כי  זו כשרות רפורמית"  

 מאוד לרפורמים".  

 

הכפשה, פגיעה וביזוי  דברי בלע,  ואף אינם בגדר הבעת ביקורת לגיטימית כי אם  מרשי אינם אמת  בגנות  דבריך  

תוך כדי ציטוט    וזאת  ,כופר בעיקר ומחרב תורת משה  , משל מדובר באדם חסר יראת שמיים,בישראלשל רב  

נתן לא  שמעולם  הלכתיות  מ  פסיקות  ההלכתית,ושאינן  עמדותיו  את  אשר  ו  שקפות  כ"רב"  במסגרת  הצגתו 

 תפקידו כרב עיר מוציא לפועל את מדיניותה של התנועה הרפורמית.  
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 דבריך זכו מאז אמירתם לתהודה רבה ולציפיות מרובות ברשת האינטרנט.  

,  עיר, דברים חמורים, שטוב להם לולא נאמרו. הדברים חמורים במיוחד לנוכח מעמדך כרב  לשון הרעאלו הם דברי  

 ים רבות.  אליו נשואות עיני 

 

 בו והגדרתו ככופר. ךהנובעת מהבדלי השקפה בינך לבין מרשי, לבין השתלחות לגיטימית מה רב המרחק בין ביקורת 

 

אשר יתואם עמו ואשר יכלול את רשי, ולהתנצל בפניו בנוסח  בזאת, לחזור בך בצורה נחרצת מדבריך כלפי מ נדרש  הנך  

: כי לדברים שנאמרו על ידיך אין אחיזה במציאות; כי מדובר בטעות עליך הנך מצר ומתנצל על  ההבהרות הבאות

 הפגיעה הרבה שנגרמה למרשי על לא עוול בכפו, וכי הבדלי השקפה אינם מצדיקים את ביזויו של מרשי.  

 

כי התנצלות זו תקבל את ההד הציבורי הראוי וזאת במסגרת דברים שיצולמו גם בוידאו ויפורסמו    הנך נדרש לפעול 

 בכל אותם אתרים אליהם הגיעו דברי הדיבה. 

 

שמו הטוב  להפגיעה הקשה  הרבה שנגרמה לו עקב הדברים ומחמת  את מרשי בגין עוגמת הנפש    לפצותהנך דרש    ,בנוסף

סכום זה אינו משקף את הנזקים שנגרמו למרשי והוא נדרש עתה מתוך ניסיון לייתר  יודגש כי  ₪.    100,000בסך של  

להווי    .את הצורך בניהול הליך משפטי כנגדך על כל הכרוך בכך. ככל שתוגש כנגדך תובענה, יפעל מרשי למיצוי זכויותיו

ימים    7בתוך    ם הפיצויותשלו  באם לא תיצור קשר עם מרשי או עם הח"מ לשם תיאום נוסח ההתנצלותידוע לך כי  

   .מבלי שתשלח התראה נוספתיינקטו כנגדך הליכים משפטיים, ,  ממועד מכתבי זה

 

  בהם הוא מאמין שאין מדובר בכבודו של מרשי אלא בכבוד התורה, ובכבוד ציבור רחב המזדהה עם מרשי ועם הערכים  

 .ולאורם הוא פועל

 

ל משום ויתור על איזו מטענותיו העובדתיות ו/או המשפטיות  למען הסר ספק, אין באמור לעיל ובמה שלא נאמר לעי

 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
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נספח 3

העתק  השיעור השבועי גיליון 316

עמ' 16



 

 d95872@gmail.comלתגובות וכן לקבלת הגיליון במייל:  

 

 

 

 

 

 

 

 שליט"א יצחק יוסף מרן הראשון לציון הגאון הגדול רבינו 

בו דין דבר שיש לו מתירים.  מרן זצ"ל חינך את האברכים לדעת פוסקים. מעשה שבת אם יש 
הצורך ללמוד בהתמדה על מנת להקיף את התורה. מספרי מרן לומדים את כללי הפסיקה. 

 לימוד בבית תורם לשלום בית. מטרת העצרת 

 חינך את האברכים 
ת    א. הראשי ת  הרבנו ת  ועצ מ חברי  ול,  ד הדין הג ת  בי רי  חב נים,  רב ות ה ברש

ו,   דו ולפי מעלת ד לפי כבו ת, כל אח נים, חברי הכנס רים, דיי ראל, רבני ע ליש
ת   א והקים  ורה  ת ץ  שהפי זצ"ל,  מרן  על  ו  דיבר ודמי  ק ונכבד.  דוש  ק קהל 
ך   ו אי ת האברכים שידע ך א חינ דה נוספת, מרן  ר נקו ור, אבל ברצוני לומ ד ה

היה  לל זה  ו  פני ל דהלכתא,  אליבא  תא  שמעת לאסוקי  ולהגיע  וד  מ
לפסיקה   מגיעים  ך  אי מבין  ומר,  א יביע  ת  ו" ש שלומד  מי  ר,  חס

ו   תינ רבו ו  אמר מילה(ההלכתית.  ד "א  דר פ  " ר למי  וש שאין  )ביר רה  תו כל   :
בלי   ו,  שלנ ד  התלמו בלי  ר  אפש אי  רה,  תו אינה  אב  ת  בי לה 

רשב"א ונים, ה ראש דים רק את    ה ב"ם, אבל לא לומ ות והרמ והתוספ
ורה   הת אלא  זהו,  ו רה  ו בר נה  מש ת  וקצ רשים,  והמפ הש"ס 

רחבה מני ים".  דה ו ץ מי ר רוכה מא ו "א  שלנ

 לדעת פוסקים
ו    ב. ותלמד ו  תשב לנו,  ר  אמ ד,  ללמו איך  ו  תנ ו א ך  חינ רב  ה

פלאג'י חיים  רבי  פרי  ס ד"א,  חי ה רי  פ תח  ס פ לב,  רי  חק  ,
דע   פר, נו ר, חתם סו דכי, רבי עקיבא איג דביר, מאמר מר ה
דם   רך הפסיקה ההלכתית. א ת ד ו א ראה לנ ך ה ודה, וכ ביה
מהגמרא   רק  יביא  לא  בהלכה,  תשובה  תב  וכו ושב  שי
ת   ומיים, אלא צריך לשב ך יום י וב במש ונים, ויכת ומהראש
ות   וב תש ו  הי פוסקים.  ה רי  דב כל  את  ולהקיף  תמיד,  ולה

ר לגבי  שמ התשובה  למשל  ות,  שבוע ך  במש תב  כ זצ"ל  ן 
ת   בשב שמש  וד  לד(ד סימן  "ח  ו חא ד  ח" ומר  א שם  )ביביע  יש   ,

ו   בזמנ פוסקים.  של  ת  ובאו מ ות  מא מחמש  למעלה 
תי   היי לא  אם  יוסף,  וט  ילק פרים  הס את  מגיה  והיה  ו  אצל יושב  הייתי  כש

לא  למה  לחיים?!  יכה  סמ ת  הבא לא  למה  בי,  ר  וע ג היה  פוסק,  זה  אי מביא 
ו,   תנ ו א חינך  זה  אבל  ו?...  של רגה  לד להגיע  ול  יכ מי  טוב,  לב?!  חקרי  ת  הבא
מי   האמת.  ר  לחק להגיע  ת  מנ על  רים  ספ וח  לפת חשוב  כמה  ו  לנ הראה  זה 

ת על ימין ועל שמאל בהלכה.  ול לטעו וסקים, יכ ודע פ  שלא י

 מעשה בחמין
ו    ג. ניין. לפני מעל ששים שנה כשהקימ ת הע ור שמשקף א פר לכם סיפ אס

יש  ת  מטשיבין  א הגאון  רושלים,  חנה בי חוב  בר טשיבין  ת  דולי    - יב שהיה מג
ור   ד השכן    -ה את  ו  תשאל כה,  בהל לכם  שיש  שאלה  כל  לתלמידיו:  אמר 

בשעה   חד  א שבת  ליל  והנה,  תעשו.  לכם  וק  שיפס ומה  יה,  ובד ע רב  ו, ה שלנ

וישנתי   תי ילד  היה קטן ואני היי ת  ו בדלת, הבי דפק ת או שתיים בלילה,  ח א
ל ור,  רוזד פ ורים  ב בח שני  ראיתי  ו דלת  ה את  חתי  פת חר,  א ום  מק היה  א 

הרב   ת  א החלון  ך  דר וראינו  ר  הגד על  טיפסנו  לי,  ו  אמר ת,  ו פא עם  דים  חסי
טוב,   לי:  ואמר  למרן  נכנסתי  בהלכה.  ופה  דח שאלה  ו  לנ ויש  ד,  ומ ול ושב  י
פקים   דו תם  א מה  פים!  חצו יהם,  על צועק  היה  חר,  א רב  היה  אם  יכנסו.  ש

הרב  אבל  ת?!  כזא למרן    בשעה  רו  סיפ הם  פנים.  להם  הראה 
נה   הממו ורן  הת והנה  חמין,  של  דול  ג סיר  עמד  יבה  היש במטבח  ש

וקר הוא   חמין, ועד הב ואה שאין מספיק מים ב וכל, ר ת הא חלק א ל
כי   וירא  וכה  כה  "ויפן  תו...  או יאכלו  ר?!  מח יאכלו  מה  חד,  פ רף,  יש
ך   ו לת ך  ושפ מהברז,  מים  תה  ו א מילא  נטלה,  ח  לק ר  מה יש",  א אין 
ר   אמ חם,  על  ו  ות א ותפס  ו  חבר נכנס  שניה  ותה  ובא חמין,  ה
ת!   שב ול  חיל זה  המים,  ת  א מבשל  אתה  ת?!  עשי מה  לו: 
ר   אסו ר,  לספ ייב  ח אני  לו:  ר  אמ תספר.  אל  רן:  תו ה ר  אמ
השיב   תבשיל.  ב בטלים  המים  ורן:  הת אמר  זה!  ת  א ול  לאכ
אפילו   בטל  ו  שאינ מתירים  ו  ל שיש  דבר  זה  ור:  בח ו  ות א ו  ל

רו: נ תח היתר. באלף. אמ ו פ ולי ימצא לנ  לך למרן, א

 מעשה שבת 
ת    ד.  שב מעשה  שבדין  דוע  י מרן:  להם  ר    – השיב  דב

ר   תבשל בשבת באיסו פי    –שנ ד, ל וגג למזי וק בין ש יש חיל
להלכה   שנפסק  א( מה  ף  סעי שיח  מן  סי וך  ער לחן  המבשל    )בש

ת,   שב מוצאי  ד  ע חרים  לא בין  לו  בין  ר  ו אס בשוגג,  ת  בשב
המבשל   אולם  לאחרים.  ובין  לו  בין  ר  ות מ ת  שב ובמוצאי 
תר   מו תבשיל  ה רים  ולאח ולמית,  ע למבשל  ר  ו אס מזיד  ב
אבל   רים,  תי מ ו  ל שאין  דבר  הוא  ו  עצמ שלמבשל  נמצא  שבת.  במוצאי 

ו ב ר שאינ ו לומ תירים, ויש לנ רים הוא דבר שיש לו מ ח ד  לא טל בשבת, כי ע
נדון   איך  כן  ואם  שבת.  במוצאי  תר  בהי תאכלנו  ת,  בשב ור  באיס שתאכלנו 
ו   פיל א בטל  ו  ואינ תירים  מ לו  שיש  ר  דב כדין  ת,  שב מעשה  של  ובת  ר תע

וב?  ו בר רים שבטל בששים א ו ככל האיסו  באלף, א

 פסק מרן
רי מרן    ה. רש בדב פו הנה מ "ס קב(ו "ד ס ו ק הבית י ד רמ"א    )בב   שמעשה  )בהגה שם(וה

ור למבשל   תבשיל אס רים, כיון שה תי ר שיש לו מ ו דין דב ת בטל, ואין ב שב
אברהם   המגן  אמנם  מתירים.  ו  ל ואין  ולמית  ע מזיד  ק"ב(ב ס שיח  ר    )סימן  סוב

כי   ר,  אסו הכל  בשבת  רב  נתע אם  אבל  ת,  השב חר  א רב  בנתע רק  זה  שכל 
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דין   ה הוא  בטל,  ו  ואינ מתירים  ו  ל שיש  דבר  ר  בגד וא  ה רים  שלאח כיון  מ
חיים  למבשל   יוסף  ו  רבינ ת  דע וכן  בטל.  ו  יז, אינ מן  סי "ח  או ח ח"ב  לים  פע רב  "ת  ו )בש

ב( ות  א בא  פרשת  חי  איש  למבשל  ובבן  תבשיל  ה את  להתיר  ך  רי שצ רים  ומ א ויש   .
ת התבשיל כיון   רים א ר לאח רים, ולאסו וא דבר שאין לו מתי רו ה כיון שעבו

ד  ת  וו הח דעת  ך  כ שבת,  במוצאי  רים  תי מ ו  ל שיש  ר  דב הוא  רם  ו ת  שעב ע
ד אברהם   פרי מגדים והפליתי והי ס קב(וה " רים  )ס ת    - . אבל בכמה ספ מהם זי

מן ה(רענן   נז    )ח"ב סי ולי רבני אשכ ר    –מגד תכן להחמי רי לא י ו על זה, שה תמה
ר   להתי יש  לו,  ר  ות שמ כיון  ך  רח כ על  עצמו.  המבשל  מעל  ר  ות י רים  ח א על 

רדכי   מ ר  ת המאמ דע רים. וכן  ח לא "א(גם  ק ס שיח   ' שבת  )סי פת  תוס וה ק"ב(,  ,  )ס
שלום   נהר  א(וה ק" ס שיח   ' לש"ע  )סי ותיו  בהגה פר  ו ס חתם  וה שיח(,  ס  " ך  )ר וכ  .

שיש   ר  דב ש מה  וגם  רבנן,  ד ור  איס וא  ה שבת  מעשה  רי  שה לדינא,  ר  העיק
ת   דע פרט שכן נראה  ולא. וב רבנן לק ד דרבנן, וספק  ו בטל מ רים אינ ו מתי ל

את להם  ר  תי ה הרב  מעמד  ו  ות בא ואכן  והרמ"א.  והיתה    מרן  חמין,  ה
וסף   וט י ת הדברים בילק רחבנו א חר מכן ה ור ילד, ולא ורני בת ך זכ חה. כ וו ר ה

ת ג'  לאה(שב ל וה  ' מ ות. )ע וסקים יכול לטע דברי הפ ת  ודע א  . אבל מי שלא י

 אברך צריך ללמוד גם בבית 
שלהם    ו. ות  שהטעוי רים,  חב מ יני  מ כל  על  רים  מעי ו  אנחנ ו  שלנ פרים  בס

בקיאים   שאינם  ך  מכ ות  ובע בקיאים  נ ות  להי יכים  צר פוסקים,  ה בספרי 
ך   חינ ש ו  כמ ולהתמיד,  ת  לשב יכים  ר צ כן  ועל  זמן,  רבה  ה ח  לוק וזה  ה!  ור ת ב
ת   פרים, לשב ח ס תו ריך לפ רב, צ ת ע תו לע ך שבא לבי ר ו מרן זצ"ל. אב תנ ו א
מיני   כל  יש  לחפש,  קל  ום  הי ו,  ות א ויקיף  וים,  מס נושא  יתפוס  ד,  וללמו

ה לא  רים  צעי יינו  כשה אבל  פשים  אמצעים,  מח יינו  ה ו,  הלל רים  הדב ת  א ו  י
ו,   בבית ולומד  ושב  שי דם  א פריה.  מהס רים  ספ תחים  פו ו ת  חו פת מ רי  פ בס
ת   לבי מגיע  בעלה  ת  א ואה  ר האשה  ר  כאש ת,  בי ום  לשל גם  רום  לת ול  יכ זה 
ת   מכבד היא  משם,  פון  וטל מכאן  פון  טל לא  ומד,  ול רים  ספ תח  פו ילה,  בל

ר שום הע לה  אין  בטלן,  וא  שה ואה  ר אם  אבל  תו.  ו ום  א אליו, ומצב השל כה 
דרדר.  ול להי ת יכ  בי

 עין יצחק 
רואה    ז. תה  א פסיקה,  ה כללי  ת  א גם  ומדים  ל רב  ה פרי  ס ך  ו מת ר,  ו כאמ

ו   אנחנ ה?  הלכ לפסוק  ד  כיצ תדע  ך  אי כה,  מער ת  לקרא רכה  מע וקת  חל מ
כללי   וד,  תלמ ה כללי  יצחק",  "עין  כרס  עבי  כרכים  שלושה  ו  חיברנ

פיקא,  פק ס ס כללי  נים,  רו והאח ונים  ראש השלחן  ה כללי  רבנן,  ד ספק  כללי 
אזן  ו  פר בס עזריאל  אהרן  רבי  ותב  כ ד.  ללמו ך  רי צ הכללים  את  גם  וך.  ר ע

ד(אהרן   ות  א פר  הס שבראש  אב  וסר  וכמה    )מ כמה  ך  ל תי  אמר ר  כב לבנו:  ו  תב במכ
ממרן   דול  ג לנו  מי  ניך.  עי רו  ויאו הכללים  בעלי  רי  בספ תעסק  שת פעמים 

והיה   ו  וד בלימ וע  שק שהיה  כמה  יוסף,  ת  ר  הבי חיבו ה את  לחבר  וק  עס
כל   עם  משפט,  חושן  העזר,  אבן  דעה,  רה  יו חיים,  ח  ור א יוסף,  ת  בי ום  העצ
ת עולם הקדמון. גם   פר הליכו ר כללי הגמרא על ס ר ספ חב זה מצא לו זמן ל

ו כללים. תב ו שמשון, ישבו וכ רבינ י גאון,  ה גאון, רב הא די רב סע נים,  ו  הגא

 אין קיצורי דרך
זצ"  ח. מרן  פרי  בס ומד  של דעת,    -ל  מי  חוה  י ת,  הבי רת  טה וכן  ר,  ומ א יביע 

וד   ובדיה וע ר, רק אם   - חזון ע ד את כללי הפסיקה. אבל זה לא מגיע מה לומ
ת   א וט  יקל שנה,  עשרה  חמש  ו  א ר  עש ת  חו לפ מרן,  פרי  ס ת  א היטב  ד  ילמ
ות מרן, מתי   רא ת ההלכה, ידע מתי קיבלנו הו ד להכריע א דע כיצ הכללים, וי

תי   נגד מרן, מ מנהג  רים  ומ לאסוקי  א יזכה  ך  וכ להקל,  ות  רכ ב פק  ס ומרים  א
תא אליבא דהלכתא. ת  שמע

 מטרת העצרת
מזקנים    ט. דרכיו,  ב ללכת  היא  מרן,  של  רו  לזכ ת  ר עצ בעשיית  רה  המט

ו תגן   ות ו של מרן, וזכ רכ תמיד ופסק הלכה. נלך בד ך מרן למד וה ונן, אי תב א
במהרה   שלמה,  ולה  ולגא המתים  ת  לתחיי נזכה  ש ו,  ולנ כ אמן  על  מינו  בי

 ואמן.

   שליט"א רב העיר חולון אברהם יוסףהגאון רבי   

 חד בדרא
ו, נשמע  מורי   ת קרנ דילים א רים על מרן זצ"ל מג רים שמספ פו תי, הסי ורבו

ו   חשוב שאיננ ולים ל ך, ולפעמים אנו על ו שהיה מלא דרגה  לנ ת ב יכולים להיו
לגיל   וכשהגעתי  רה,  עש רבע  א מגיל  כבר  בהלכה  ות  וב תש תב  כ אבא  ו,  הז
וננתי   כשהתב תיבה,  כ ונת  במכ ותן  א לו  להעתיק  ממני  ביקש  וים  מס
גדולי   אם  דע  יו אינני  תי,  וממ השת רה  עש רבע  א בגיל  שכתב  ות  וב בתש
ואיפה   אני  פה  אי ראש,  ב לי  ר  עב כאלה,  ת  תשובו ך  רו לע מסוגלים  רבנים  ה

צייד,  ה ת  להיו ך  אל אולי  מאבא,  אלף  מני  חד  א ת  להיו וי  סיכ לי  אין   !? וא
דול עלי. זה ג ורה,  ת דול ב וי לג  חשמלאי, בנאי, אני לא רא

 חכם עדיף מנביא
ח  אבא   של ורי,  מק תרון  פ ומצא  תי  אי ישב  שבת  ובמוצאי  קלט,  ו  ות רגיש ב

ר לי,   ות, אמ תנ פ ותי, נתן לי שא וכך הציל א ביב,  תל א וללמד ב וד  תי ללמ ו א
בתל   תי  גר מנביא,  דיף  ע חכם  ואכן  שם?!  פעול  ל ר  אפש כמה  דע  יו תה  א

3אביב   ר חולון, אבא קרא    8 ות העי רבנ ות ל דד ו תה התמ ר מכן הי ח נה, ולא ש
לש ך  שאל חז"ל  לי  הלא  לו,  רתי  אמ י(ם,  א,  המלאכה    )אבות  ת  א וב  אה ו,  אמר

רה   השר ת  א ונא  וש ות  רבנ ה ת  מלאכ ת  א והב  א אני  ת,  הרבנו ת  א ושנא 
תה מזכה   תל אביב א ו?! ענה לי האבא, כאן ב תנ ו דת א ת, לא כך לימ רבנו שב

תזכה למאה.  חולון  רה, שם ב  לעש

ר, היאני   חבי העי ת בר תו ולך בשב תי ה ר לכם, כשהיי ואה רק רוצה לספ תי ר י
ך שעה וחצי,   ת הכנסת למש תי בבי ר חה נשא פלת מנ חר ת ת, היום א וניו מכ
דים   תלמי ת,  תו רו חב ב מלא  היה  ת  הכנס ת  בי ושמאלה,  נה  ימי תי  הבט
של   ו  וח מכ זה  חכמים.  די  תלמי כמו  דים  ומ ול יושבים  ו',  תה  מכי ח',  תה  מכי

תידית!  ו ראיה ע  אבא, ז

זמה  לפני   רושלים יו תחילו בי רה שנה ה רבע עש ת  א חרו ת, ת ואר וכה ומפ בר
רתי, אני   ת! אמ ו ו לכם", תענוג היה לרא תב תה כ וע ו של מרן " רת תו תיבה ב כ
רמה   ו  איז וש,  יא ו  בנ חז  א ונה  הראש בשנה  ולון,  ח לבני  ת  לעשו רוצה  גם 
יאומן!   לא  ות  ונ חר הא ובשנים  טוב,  ר  ות י היה  שניה  נה  ש הלב.  כאב  וכה,  נמ

ת  ומו למק הגיע  שלא  ממי  רסים  פ למנוע  נאלצים  ו  ות    אנ למר ונים,  ראש ה

ו   תבינו את ראיית ת זה ש ר א חו של אבא. אני מספ ויים. זה מכו שגם הם רא
וק.  רח וח ה ו  לט

 ויט שכמו לסבול
זצ"ל  מורי   אבא  מרן  נח,  ת  רש בפ ת  יוצא ד  תמי אבא  של  רה  האזכ ותי,  ורב

י? ח לגנא נ את  רשו  שד ותינו  מרב יש  דוע  מ ץ   שאל,  חפ חכם ש ד  תלמי אלא 
ך  רי צ וא  ה בשבת  חים,  נו חיים  אישיים,    ב ניינים  ע יני  מ בכל  וק  ולעס לישון 

נה מה טוב, זה צדיק  ר, ה ד עם הציבו ו ו מעט זמן לשבת ללמ רק אם נשאר ל ו
ו לגנאי...  ות רוש א ך לד רי  שצ

ו, שלום עלייך נפשי,  אבא   ומר לעצמ רך כלל דיין א וה, בד ח תק פת היה דיין ב
את   וה  מלו הייתי  אני  אבל  ומי.  המק רב  ה תפקיד  זה  ור,  ולציב לי  אבא  מה 

חרי   א ת  וזא אנשים,  שבעה  לששה  ורים  שיע ר  מוס וא  שה ואה  ר ו
להכניס   ום  מק היה  ולא  מלא,  היה  צדקה  ול  שא הכנסת  ת  בי רושלים  שבי
ורים   בשיע ו  הי כבר  וה,  תק ח  פת ת  א זבנו  כשע חד.  א אדם  ד  עו ו  פיל א
ת   א ך  שימשי מישהו  רתי  השא לי,  אמר  ומרן  איש,  חמשה  ו רים  כעש

דע כמה יחזיק, אב  רים, לא יו ו דלתי. השיע  ל השת

צדקה,  לפני   שאול  כנסת  בבית  ורים  שיע מעביר  היה  מרן  נה  ש שבעים 
פחת   מש שמיאן,  ת  פח דיאן, מש סע פחת  פרס, מש ולי  ע היו  שם  דיו  תלמי ו
די   תלמי ל תם  ו א ך  והפ גבוהה  רמה  ב ורים  שיע להם  מסר  ומרן  וד,  וע זכאי 
ות שאי   ודע י היו  דים  תלמי של ה הנשים  כל  חמישי  ום  ומן! בי לא יא חכמים, 

פש ורים  א בח גם  מרן.  של  למבחן  תכונן  לה ך  צרי הוא  לבעל,  ריע  להפ ר 
ד   ע זמן  להם  ח  ולק ר,  ו לשיע מגיעים  ו  הי ות  ישיב וד  וע רון  חב מישיבת 
למקום   ך  והל עזב  מרן  זה  ת  א ור.  השיע של  הרמה  ת  א לקלוט  חו  שהצלי

דש.  וע מח ר ולז רוש  דש, לח ח  מ

תקוה,  לאחרונה   ח  פת ב דיין  ת  להיו ו  ל הציעו  ר  שכאש תב,  שכ תק  פ ראיתי 
ח   בפת שיש  ות  המעל ת  א מנה  ומרן  אביב,  תל  ב דיין  ת  להיו הצעה  גם  קיבל 

לכהן   רצה  לא  וע  ומד אביב,  תל  ב שיש  ת  המעלו ת  וא וה  ר  תק בעי כדיין 
ו של הגאון   ו בכבוד וע ח" רית, כי חשש לפג ולה תל אביב? הסיבה העיק ד הג

ח תקוה וממש סבל.  פת ות! והוא ישב ב דינ ו ע רחי. איז ול הרב שלום מז ד  הג

 לרפואת דניאל בן נעמי. רונית בת מזל )סעדה(.

 ועליה בת לאה שלמה בן רחל .זילפהעזריאל בן  ר'שרה בת שמחה נובר ראבון רבין בן שושנה.  לע"נ
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 וזרעו לברכה 
דשים  מרן   חו ושה  של במשך  תשי"א,  ת  בשנ ר  כב תקוה  ח  פת ב דיין  היה 

ד   ע דיו,  יל ת  א ך  חנ ל היכן  ידע  לא  כי  תפטר,  שידאג וה ץ  כ רב  ה לו  ח  שהבטי
ד',   ג',  כיתה  ישראל  ת  רי שא ר  ספ ת  תי בבי למד אני  דים,  לימו ות  למקומ ו  לנ
יעקב.   ת  בבי ו  למד ות  האחי ץ,  כ רב  ה של  לישיבה  נכנס  יעקב  רב  ה חי  א
ד   ו לימ ות  מוסד כאן  היה  לא  אם  ץ,  כ לרב  אבא  ר  אמ ושלים,  ליר ו  חזרנ כש

ת,   ול לז דאג  וא  שה ון  נכ כאן.  ר  נשא הייתי  לא  רניים  ו ך  ת בית ניי  ע אבל 
דמים. ו  ק

ת, אבל לא מבינים  יש   ינים במידו די חכמים שיש להם בנים מצו רבה תלמי ה
לי,   ר  לומ רגיל  היה  אבא  ורה.  בת ול  לגד זכו  לא  ומלוה  "כלמה  חונן  ום  הי ל 

רכ  לב ו  רע ו(ה"  וז כ לז,  הוא )תהלים  ך  רו וש ב ד חרים, הק לא ו  תי חו מכו ותן  שנ מי   ,
ולם ק דידים, כ ואג לו. יש לי הרבה י ות, אבל הם  ד ושים ומצוינים בכל מיד ד

רים   ך", מסתג וקים התהל ת האל תיו א ורו ו נח, "איש צדיק תמים היה בד כמ
ו, אין מי   תנ ו רה, אבל אבא לימד א ובטה דושה  ות של הלכה, בק רבע אמ בא

ור,  רום, לעז ור אנ"ה שלא יכול לת ר גיב ל ד, י(י" חלש יאמ וא  .  )י

 הצילו, הוא טובע! 

לאברכבשבוע   תי  אמר ר  שעבר  בעי ובבים  מסת תם  א שלנו,  ולל  הכ י 
ת תלמידים,   תי עם תשע מאו תי ד פר ממלכ ואב הלב, יש בית ס רבת, כ ו מע
די   ר מי ות ד חכם? י ד חכם, תלמי חד מהם לא יצא תלמי פילו א רב א רי ה לצע
ור   בח רך,  אב ול?  לפע ות  לנס לא  למה  תיים.  ד נשארים  ושי  בק תי,  ביקש

ו לטב ך  הול וא  שה ואה  ר שאתה  שכן  ך  ל יש  יבה,  להציל  יש תנסה  לא  ע, 
ת!  ור תביא תגב ול לבד,  תה לא יכ ו?! אם א ת ו  א

ד  אצלנו   תחיל ללמו ת ה פר חילוני וכע ת ס ומד בבי בבית הכנסת, יש ילד של
רי   ר דב ו אומ ת עצמ רה, והקליט א ושי בן אחת עש וא בק ורה, ה אצלי מעט ת
אולי   ו,  אבי עם  ר  לדב ום  תי הי תחל ות! ה מרגלי פיק  פה מ פלא,  ממש  רה,  ו ת

הכנ  ל זכה  העיניים  י ד  תמי חכם.  ד  תלמי ת  להיו ויזכה  ושה  קד לישיבה  ו  יס
דימה.  ת ק ו ת נשוא ות להיו ריכ  צ

להגדיל  מורי   ו  ולנ כ נזכה  י",  אנ ר  גיבו ר  יאמ "החלש  הדבר,  בנפשנו  ותי,  רב ו
חי   תו של א הנהג נזכה ל ת, ו וו רה ולמצ ו רים לת ת עד רבו דירה, לה רה ולהא ו ת

ו  פם  א על  ת,  רבו שנים  ד  ו ע חק  יצ רב  ה לציון  ראשון  יני  ה מ כל  של  חמתם 
ת   א להנהיג  להמשיך  ות  וח הכ כל  ת  א הקב"ה  לו  יתן  וכסילים,  דיבה  וחשי  ר

ואמן.  וחכמה. אמן  ת  רוב דע ות, ב ראל במסיר  יש

   שליט"א חבר מועצת חכמי התורה דוד יוסףהגאון רבי   

חי  ברשות  1 מרן  א ראשם  ב זצ"ל,  אבא  מרן  של  ו  דרכ ממשיכי  ולים,  הגד
ת   רבנו ה ת  מועצ נשיא  ט"א  שלי חק  יצ רבי  ול  הגד הגאון  לציון  ראשון  ה
רבנים   ה רנו.  דו ב רה  תו ה רביצי  מ ולי  ד מג רה,  תו של  ולה  ע מקים  ת,  ראשי ה

תו. דו ומעל חד לפי כבו נים, כל א ו  הגא

 כיצד מקרבים  -נח והמבול 
ליבהפטרה   זאת  ח  נ מי  "כי  תוב:  ט("  כ ד,  נ דש,  )ישעיהו  ח ר  וא ת מקבל  המבול   ,

ו   איל וא,  ה וך  בר דוש  הק ו  ל אמר  ול,  במב אשם  וא  ה כי  למה?  נח.  של  מים 
תי מביא מבול.  פני המבול, לא היי ת בוכה ל  היי

ר  והדברים  ול, איך אפש ח היה צדיק, הוא ניצל מהמב ר, הלא נ יכים הסב צר
ל יש  תכל,  ונס ו  בוא תי,  רבו התשובה  אבל   !? תו ו א הזה  להאשים  ר  דו ב נו 

ש"ס   ת  תנוע ת  א הקים  שאבא  דעים  יו תם  א תשובה,  בעלי  פי  ואל ת  ו מא
פה   בתקו תה  הי ובה  התש מהפכת  של  ומה  עיצ התשובה,  עולם  בשביל 
ך   ו ת ורה,  ת רי  ושיעו רה  תו די  תלמו חה  פת שהיא  ש"ס,  ת  תנוע שקמה 
ורי   שיע פיים  אל כבר  היו  המעיין',  'אל  ת  רש שהוקמה  מאז  שלש  תיים  שנ

הי ה'  ך  רו ב רה!  ו שמים  ת ראי  וי חכמים  די  תלמי בהרבה  פים  מוק ו  אנחנ ום 
ח   נ אבל  מעט,  רו  חזי שה ויש  ת  רבבו רו  חזי שה יש  בתשובה,  חזירים  שמ
הראשון   הוא  תשובה,  לבעלי  ישיבה  ראש  היה  שנה  רים  ועש מאה  ך  במש
אנשים   כמה  שנים  הרבה  ך  כ כל  ר  ח וא התשובה,  עולם  ת  א לייסד  שניסה 

ד ח א לא  ו  פיל א אפס!  ובה?  בתש החזיר  וא  חקירה,  ה דת  וע להקים  ך  צרי  .
ר להם?   ומ דבר עם אנשים מה היה א ה? אלא נח שהיה בא ל ו הכישלון כז מה

לא  ך  כ אתכם.  ד  וישמי מבול  יביא  וא  ה וך  ר ב דוש  הק תו,  תמו כולכם  ו,  דע ת
רי חז"ל   ות של דב ות, וזו המשמע ר בנעימ ך לדב ובה, צרי תש ר ב חזי רך לה ד ה

ה  תיו  דמעו כי  ול,  מב היה  לא  וכה  ב היה  ח  נ ר  שאם  חזו ל לאנשים  ת  ו רמ גו ו  י
ובה.   בתש

ו  רבותי!   חיי ת  א ר  מס זצ"ל  אבא  מרן  רבים,  מק איך  וד  ללמ ריכים  צ ו  אנחנ
ץ, ובכל מקום   ר ר לכל הא פט ו בהליקו ת ו נוסעים א חוקים, היינ רוב ר למען קי

ת,   דידו ובי באהבה  ות,  נעימ באיזו  ת,  ו מתיק ו  באיז האנשים  עם  ר  דב מ היה 
ותם. מרן היה מגיע לא ו באים,  על מנת לקרב א פים הי דולים, אל ונים ג די צט

אנשים   תם  ו א והיום  וע,  צנ לא  וש  בלב נשים  ות,  כיפ בלי  מהם  חלק  וראינו 
רה!  ו  הם חלק מעולם התשובה, מעולם הת

 מדוע מרן זכה לבנים תלמידי חכמים
ושבים  יש   שי ורה,  ת וד  תלמ שם  שיש  ו  ותדע שבאירן,  בטהרן  דים  יהו ום  הי

בשנת   הזה?  רה  תו ד  התלמו את  ד  ייס מי  רה,  בטה רה  תו ולומדים  דים  יל
כמה   רת  ובעז ורה',  הת ר  'אוצ עם  לטהרן,  נסע  אבא  תשל"ח  ו  א "ז  תשל
נה אלי הרב   פני כמה שנים, פ ורה. ל וד ת תלמ ת ה ו א ופלגים הקימ רים מ עשי

ה קהילת  של  ראשי  רבי  ה וכן  ראלי,  יש חק  יצ רב  ה ת,  הברי בארצות  רים  בוכ
של   פר  ס מבית  דים  יל להוציא  ו  לנ ר  עז שלך  אבא  לי,  רו  אמ וב,  מאיר אילן 

לנו!...  ור  לעז ריך  צ תה  א גם  ודים,  יה של  ר  ספ ת  לבי תם  ו א ולהעביר  ויים  ג
ר   כב רנו  העב ה'  וך  ובר שקלים,  וני  מילי ו  אספנ תכם!  א אני  להם:  תי  ר אמ

ו הגד חי  א דים.  יל פי  ו  אל ת ו א להזמין  ו  תנס רהם,  אב רבי  ול  ד הג הגאון  לים, 
תת   ורים! מכ נה לכם תמיד? יש לי שיע ו, מה הוא יע חים של נה, של הא תו ח ל
יצחק,   רבי  ול  הגד הגאון  לציון  ראשון  ה מרן  אחי  למקום.  מקום  רגליו  ת  א
יום,   יום  ום,  למק ום  ממק רגליו  ת  ת מכ הוא  לכם,  ר  לספ ריך  צ לא  אני 

תו ר א פעמים אני רוצה לדב ד    ל ול לדבר, הוא צרו באמצע הלילה, הוא לא יכ
בנים יש לאחים   ו  ו אל רא ות ך היום.  ת שמסר במש רשו ורים והד מכל השיע
ך!   המש כבר  יש  וינים.  ומצ ופלגים  מ חכמים  די  תלמי ת,  ישיבו ראשי  שלי, 
נפשם   ת  א ומוסרים  זצ"ל  מרן  של  ו  דרכ ת  א ת ממשיכים  כשהאבו כי  ה?  למ

וא, ך ה רו וש ב ראל לקד רב את עם יש תוצאה.  לק  זו ה

וב  לכן   לקיר ול  פע ל ריכים  צ כולנו  ו!  דרכ ת  א ך  להמשי יכים  צר כולנו  תי,  רבו
דה,   העבו ום  במק דים,  הידי אצל  חה,  המשפ אצל  ה!  ור ת ץ  רבי לה חוקים!  ר

חלשים   ת  קצ ורים  בח יש  אם  ת,  בישיבו ו  פיל ך    - א בדר ך  נל תם!  או חזק  ל
ראל, אמן כ ו ועל כל יש ו של אבא תגן עלינ ות רת ה' זכ ת, ובעז  ן יהי רצון. הזא

   

   שליט"א ראש בד"ץ בית יוסף משה יוסףהגאון רבי   

 חברת נער ישראל 
ר  ברשות   ומ א אבא  של  ו  וד לכב אבל  וכי,  אנ דברים  איש  לא  דולים,  הג חי  א

ר   ומ כל רצ"ז,  ת משנת  ת  מחבר ו  מצאנ אבא,  של  בבית  קטנים.  רים  דב שני 
טיבה של   ר מה  תא הוא מ ובהקדמה  שנה,  עשרה  שש  בן  ר  חו היה ב כשמרן 
הכל,   בסך  רים  חו ב שבעים  ו  היינ יוסף  רת  פו בישיבת  ר,  אומ הזו,  ת  חבר המ

הס  הישיבה  היתה  ו  עם  וז נהיגי  מ כל  ו  יצא שמכאן  ו  הבנ חידה,  הי רדית  פ

 
ו  1 רכנ וצ ריעה ה ר הי וצ ק רים   מ ב רי הד ק ו כאן עי בא ו ונים דלהלן, וה א ים הג רבנ רי ה ב ר מד קצ ל

 . א ול זיע" ו הגד רן רבינ  על מ

ורה   ת דברי  דבר  ל ודעים  י שאינם  שלי  רים  החב ת  א רואה  אני  אבל  ראל,  יש
כל   ת  א כינס  ראל",  יש ר  "נע ת  רא שנק חברה  יזם  עשה?  מה  הציבור.  פני  ב
רי   דב רו  ואמ ישבו  ץ,  בקי ת  שב צהרי  ובכל  רף,  חו ב שבת  ליל  ובכל  ו,  רי חב

ו מת ולם, והי פני כ חד ב רה א ו ר  ת ו מחשבה של בחו ת השני. איז ד א ח קנים א
ה!   בן שש עשר
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 את אחי אנכי מבקש
"ז  בשנת   נה  - תש די שקמה המ פני  ת    -ל שנ אב  ודש  ובח למצרים,  יצא  אבא 

"י   המדינה    - תש קום  חר  וכח    -א ונ פנים,  ת  קבל לו  ו  ועש ץ,  ר לא ר  חז אבא 
וד.   ו מא זה כאב ל תם, ו ולים החדשים על ד ת כל הע ת איך מעבירים א ו רא ל

רושלים,    אבא בי כאן  ציון  קהל  כנסת  ת  בבי פנים  ת  קבל לו  רכו  שע ר  תא מ
דרש   אבא  וכך  יונגרייז.  הרב  פראנק,  הרב  עטיה,  רא  עז רבי  ו  רב שם  ו  ונכח
ך   ול ק נשמע  בך  מכה  כשהגרזן  למה  רזל,  הב ת  א הזהב  שאל  פעם  פניהם:  ל
השיב   חלש?  ול  ק נשמע  בי  מכה  רזל  כשהב ו  ואיל ו,  ופ ס ד  וע ולם  הע וף  מס

זהב,   ל רזל  לא הב אבל  כואב,  בך,  מכה  ר  ח א כשמין  לכן  רזל,  מב עשוי  רזן  הג

ר   חוק. אמ ר, קולי נשמע למר רם לי צע חי גו רא, אבל כשהוא מכה בי, כשא ו נ
ו מה   ?! תרא פה אחים שלנו ת הפנים, אבל אי דה רבה על קבל להם אבא, תו
ושבים   י ואנחנו  תם,  ו א ומקלקלים  ץ  לאר ץ  ו מח ולים  ע אנשים  כאן,  רה  ו ק

ר? אפש ך  אי ת  בשקט,  לירו וחמש  ששים  שקיבל  ריים,  בסוג ר  מתא ואבא   !
פעילות.  חילו ב וכך הת דה צדקה,  רם לחכם יהו  והעבי

ו  ברוך   בני ת  א ובה  ט רית  שא ו  חרי א ר  השאי אבא  וב,  יעז ולא  עזב  לא  ה', 
ממקום   רגלים  תים  שמכת לציון,  ראשון  ה מרן  ו  בנ את  ובראשם  ו,  רי ח א

מרביצים   ום,  הלכה,  למק ו  ז ה'  דבר  פיצים  ומ ת,  דו שבש לעם  רדים  יו ורה,  ת
וי נשמתו.  ולעיל ו  ות רים לזכ ו הדב רת ה' שיהי ובעז
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 תורה –במילה אחת 
רבותי.  ברשות   ו ורי  מ לישראל,  ראשי  ה רב  ה לציון  הראשון  מרן  וד  כב

כל   ת  א לפרט  יכול  איני  זצ"ל.  מרן  של  דרכיו  ת  ו בקצ ר  היזכ ל כאן  ו  תכנסנ ה
ר   ומ ל פשר  א אבל  ות,  ישב לא  ולילה  ום  י הם,  רבים  כי  תיו,  ולו ופע תיו  ו עשי
ו   אלי כשנכנסת  ד  תמי רה!  תו וד  וע ורה!  ת ד  ו וע ה!  ור ת חת:  א במילה  הכל 

ו וא ות ת א ך  מצא ת העט ועשה מה שצרי הניח א ץ ל ו, וגם כשנאל ו ביד ת עט
רבה,   ת  בחביבו ובביו  מס רד  נפ ר,  חז כש דבר,  ל ך  שצרי מה  ר  דיב ו ת,  ו לעש
העט   את  ח  לק ר,  הספ וך  בת וע  שק ר  כב היה  הדלת  ת  א שעזבו  רם  בט ד  ו וע

ראשו!  חת ב תה מונ ורה הי וב. כל הת ולכת וד   והמשיך ללמ

נהיאיזו   מ וח  כ איזה  לב!  טוב  איזה  ות!  דל כמה  ג ורה,  לת דאג  וא  ה כמה  ת!  גו
תיה, כמה   ולה, על כל שכבו ות כ רה, כמה דאג ליהד תו רנם של בני ה ומם ק ר
ום.   הדר כמו  הצפון  רב,  המע כמו  ח  ר המז ות,  הקהיל כל  ו  ת בזכו רוממו  ת ה

 פלא היה האיש! 

מצפה  מרן   וא  ה מה  ו,  לנ ואג  וד מעלה,  של  פמליא  מראשי  ום,  במר יושב 
חד יקבל על עצמו   ו? שכל א תנ תמול,  מאי ר מא ות ורה, י ד ת ד טיפת לימו ו ע

דם שהגיע  א בשגשוג!  ה!  בעליי ות  תמיד להי תיים...  חר ות ממ פח ד  ו ע אבל 
על  ד  עמ לא  ולם  מע וג,  ושגש ייה  בעל היה  תמיד  ת,  גבוהו ך  כ כל  ות  פסג ל

גמר...   עטים  כמה  דע,  וי ד  למ פרים  ס פי  אל כמה  ודע  י לא  אני  חד,  א ום  מק
מ וא  וה נפלא!  בסדר  חו  במו ר  ו אצ היה  ו,  הכל  לטובתנ זה  ת  א שנעשה  פה  צ

ורה.  תו הטה ת נשמ בל גם לעליי  א

ד  ברוך   ידי ולה,  הגד ו  חת משפ את  ר  השאי ומה,  עצ ת  רש מו ר  השאי מרן  ה' 
ך   כ כל  ו,  רכי בד ולך  שה יוסף  יצחק  הרב  הראשי  הרב  לציון  ראשון  ה פשי  נ
מהם   יש  ו,  שיחי הבנים  כל  ת  א ר  מכי אני  ו!  ות א ולם  ה ך  כ כל  ו!  ל ומה  ד

חד איתם. כל   דנו י חי! שלמ ותו. כה ל נזקף לזכ ר, הכל  ת שהשאי ורש  המ

   שליט"א ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה דוד כהןהגאון רבי   

שליט"א,  ברשות   לציון  הראשון  מרן  זצ"ל,  מרן  של  רכו  ד ך  ממשי דידי  י
רבנים  ות כל ה רש ונים. ב  הגא

 ראשית דרכו
דוש  אנחנו  דיק וק תו של מרן זכר צ תלקו רון להס הזיכ נמצאים עכשיו ביום 

וויתי   חושבני שגם ח ותם, ו רגיש א ות שאני מ וד ר כמה נק דב תי ל רכה, רצי לב
זצ"ל   מרן  ת  א הכיר  דש,  הקו ץ  ר בא כאן  שגדל  הצעיר  ר  דו ה בעצמי.  תם  ו א

רשת   ב ורה  ת של  ולה  ע הקים  ור,  הציב בהנהגת  ו  ות דל המעיין",  בג "אל 
ורה   ת בני  שהקימו  ום,  כי יוסף"  בני  " ר,  לשעב י"  רנ תו ה וך  חינ ה "מעיין 
הנהגה   ת,  ושו הקד ות  הישיב על  פלאה  השפעה נ ו  ל תה  ות, הי רבב ו פים  לאל
הרבנים   כל  שעיני  ר  דו ה פוסק  היה  תבל,  רחבי  בכל  ת  הקהילו כל  של 

ת אליו.  ואו ינים היו נש די  וה

הבסיסאבל   ת  א שכח  ת  קצ הזה  ר  דו שה הרב  כנראה  מרן  ך  אי ד,  היסו ת  א  ,
ח   ו מכ זה  תו  ו דל וג חו  כו כל  חד,  א ר  דב דעים  יו אנחנו  גדל,  זצ"ל  דיה  וב ע

ורה,  ת ו(ו" י מלכים ימלוכ "ב ה לי ח, ט ורה שלו. )מש ח הת ך מכו  , היה מל

ר  אני   פש א אי  וב,  ר ק אח  כמו  אבי  עם  היה  הוא  ילד,  ר  תו ב תו  ראו ל זכיתי 
חי   וא  תו ה רו ורה. בצעי ת הת ורה ושקיעו ושגים כאלה של עמל הת ר מ תא ל
ורה. אם יתן איש   ו על הת ת נפש ר א ולה, אבל הוא מס ת גד חק ועניו וך ד ת מ
לו.   וזו  יב וז  ב רה,  תו ה ת  א ובדיה  ע הרב  מרן  שאהב  באהבה  ו  בית הון  כל  ת  א

רע. כל צמיח ח ו ו א ורה שאין ל  תו היא מעמל הת

 יחס הרב פראנק למרן
רבי  אני   הסבא  של  תו  ב ובסקי  רוז ת  רבני ה דתי  דו לי  פרה  סי פר,  מס תמיד 

רסם   תפ ד לא נ ר ועו ך צעי ובדיה היה אבר רב ע ח פרנאק, שכאשר ה צבי פס
היה   ת  והבי ורה,  ת רי  דב תו  א ר  דב ל פרנאק  רב  ה של  ו  לבית נכנס  היה  ו,  שמ

באנ וש  וגד מלא  ת  שמרן  בי פעם  שבכל  וראה  ה לה  נתן  פראנק  רב  וה שים, 
ול   גד ת  להיו תיד  ע הוא  כי  חד,  א רגע  ו  פיל א ימתין  שלא  מיד,  שיכנס  וא,  יב

ך היה.  וכ דשים!  ו ודש ק ו ק ור וכל רגע של ד  ה

 
ון    2 הגא ומר  א אלא   ? קלף ה  קנ י שילך  יים,  הצב ת  א וט  לשח ו  בעצמ צריך  ה  הי וע  ד מ

 . מים ם ש ה לש הי הכל י וד  ך שמהיס רי , צ ראל ה ביש ור ת קים  ה די ל נא, כ ויל  מ

רון פנומנלי,  אנשים   רים שהיה לו זיכ ומ תיו, א רונו ו וכיש ות ונ מדברים על גא
ך   שיי לא  ר,  ות בי ול  הגד הזיכרון  ת  א שיש  למי  גם  ד,  תמי ומר  א אני  אבל 
דם   י"ם, רק א ות ונים וש חר ונים וא ולה, ראש ורה כ וט בעל פה בכל הת שישל

וטה על לבו.  חר ורה  ת  שה

 כל התורה ישר והפוך
ר סעישנו   ובא בספ ורסם ה ו  מעשה מפ ת אליה "ב( ר ף יט ע על הגאון מוילנא,   )ד

ו רבי חיים   ר שאלו את אחי ו רבי זלמל'ה, וכשנפט ראו ל ו ק תלמידי ד מ ח שא
רה   שגו תה  הי ולה  כ ורה  הת כל  להם,  אמר  ו,  תי דו ו א להם  ר  שיספ ולאז'ין  ו מ
פרי,   וס רא  ספ ושלמי,  ויר בבלי  פה,  שבעל  רה  תו ו שבכתב  רה  תו ו,  פי על 

כן,  אם  מישהו:  שאל  וכו'.  תא  ר    תוספ אמ וילנא.  מ הגאון  ו  רבינ רך  כע ו  רכ ע
ר,   יש ורה  הת כל  ת  א דע  י זלמל'ה  רבי  הבדל,  ניהם  בי היה  לא,  חיים,  רבי 
פה   יש  ריסק,  מב רב  ה ת  א שאלו  וך.  והפ ישר  ורה  הת כל  את  ידע  ר"א  והג
רים   ומ א אנו  יום  בכל  והשיב,  ך?!  פו ה דעת  ל הענין  מה  ונצים?  ק עם  עסק 

תנס  אם  פעמים,  וש  של ך"  בית יושבי  רי  לא  "אש ך  ו הפ פה  בעל  ר  ומ ל ה 
במשלי   בפסוק  תצליח.  ור  בסיד תסתכל  אם  אבל  ח,  ג(תצלי ז,  ג.  וב,    )ג,  ת כ

רה   תו וב ך",  לב ח  לו על  תבם  ו("כ ו,  ונתן בן    )דברים  תרגם י ו לבבך",  "על  נאמר, 
ורה   הת דברי  ר  כאש ריסק,  מב רב  ה אמר  ון.  ליבכ ח  לו על  תיבין  כ וזיאל,  ע

גם   רם  לאמ ול  יכ הוא  הלב,  על  ו  ל ובים  ת זלמל'ה  כ רבי  גם  אמנם  וך!  הפ
זה דרגות. וכן יש לומר על מרן זצ"ל,   ו, אבל יש ב תובה על לב תה כ ורה הי ת ה
שנים,   ות  עשר של  ויגיעה  עמל  די  י על  ו,  לב וח  ל על  ובה  כת תה  הי ורה  ת ה

ת נפש. כך גדלים!  רו וך מסי ת  מ

 מרן העמיד תורה בישראל 
ת בבא מציעא  בגמרא   :(מסכ ו    )פה ווכח נינא שהת ר על רבי חייא ורבי ח ופ מס

חייא רבי  ר רבי חנינא ל ניהם, אמ תורה  בי תכח  תש ווכח, אם  תה מת תי א : א
תכח   תש שלא  אעשה  אני  חייא:  רבי  לו  ר  אמ פולי,  מפל נה  חזיר א ראל  מיש

ד  צ היה  חייא  שרבי  שלם,  ור  פ סי רת  מספ רא  והגמ מישראל.  רה  ו צביים    2ת
רה,   תו רי  ספ תב  כ ת  ו ריע ומהי ומים,  לית האכיל  ר  הבש ת  א ותם,  א וחט  וש
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כ ת  א חילק  ו נה  די למ דינה  ממ לעיר  מעיר  הלך  ך  ואז  כ ורה.  הת רי  ספ ל 
ורה בעם ישראל!  דו ת  העמי

את  אנחנו   שהנהיג  לפני  ראל!  ביש ורה  ת ד  העמי מרן  חד,  א דבר  ודעים  י
ורה,   ת של  רכה  ע מהי  ו  דע י לא  ור  מהציב הרבה  ד,  יל ור  בת זוכר  אני  ור,  ד ה
ו   רחק הת ככולם  רובם  דלו  וכשג ד,  בממ" דו  למ ילדים  וב  הט רה  במק

"ה  ב ום  הי שלם!  ר  דו ו  איבדנ כמעט  רה,  תו רדים    מה הספ רה  תו ה בני  ר  מספ
השני   חלק  ה שגם  מרן  וזכה  כך.  על  חלם  לא  ד  ח א אף  מהאשכנזים,  ול  ד ג
ו   גדלות ת  א ו  רא ולם  כ פולו,  בפל רה  תו ה וד  כב את  שהעמיד  בו,  נתקיים 
ורה   הת תשתכח  שלא  רם  ג בכך  וגם  ריו,  שבספ ההיקף  ת  א ומה,  העצ

ראל.   מיש

ת נמצינו   מ רה  תו ב ויגיעה  עמל  די  י על  נה  נב ר  דו שה ת  למדים  תפקו הס ך  ו
הזה,   דבר  כ היה  לא  נפש.  ות  ומסיר שמים  וד  לכב דאגה  די  י על  וכן  במועט, 
ת   נכנס למכוני דשים, כש דש ק ו ו ק רה! כל רגע ורגע היה אצל ו אהבת תו איז
ורה   ת ד  תלמו וח  פת ל מגיע  כשהיה  אבל  לומד,  ונית  מהמכ וכשיוצא  ד,  ומ ל

ות נפש   ך מסיר ך, יש ל ול וזב הכל וה ר, היה ע ר עם הציבו דב ו ל ולה מזו?! א  גד

 ארבעה יסודות בתלמיד חכם 
ושלמי  אמרו   פ ) ביר ות  "ח"ב  ברכ ול,  ( ה וכ ולם  ע של  תשמישו  רים  דב רבעה    ם א

לה  יש  ו  ד אב "חליפין  םאם  ו,  יזק לזהב  ום  ומק מוצא  לכסף  יש  ברזל  ,  כי 
חושה"   נ יצוק  ואבן  ח  יק ר  פ אמע כח,  ת ,  ( ב-)איוב  שמ חכם  תלמיד  מי    ,אבל 

ו חליפת לנו  ו  , מביא  רת ו תמ לנו  מביא  זה  "   , מי  ואי  תמצא  מאין  כמה  והח
ה"  ום בינ כח, יב(מק י" , ")איוב  יני כל ח כא(שם) ונעלמה מע ת של  ,  ו . מה המשמע

ד   ת של תלמי רה אמיתי ים צו ו משקפ ו? הדברים הלל ת הדברים הלל רבע א
ו ו שש הבסיס  וא  ה הזהב  ת,  המדינו בכל  ויציב  יקר  מטבע  וא  ה כסף  י  חכם, 

יש   ו הכסף.  יום כמ ביום  חר  לסו ר  וב ע וא לא  ה אבל  ו,  וי שו לפי  ות  השטר כל 
הוא   אבל  ולה,  כ ורה  הת כל  ת  א ד  למ וא  ה זהב,  בבחינת  וא  שה חכם  תלמיד 
ו   חכם בבחינת כסף, אין ל תלמיד  תה לחיי המעשה. יש  ו דע לתרגם א ו לא י
ת   פילו לענו דע א רים, ויו ו פרי קיצ ך וס ו ר וד, אבל למד שלחן ע יטה בתלמ של
ו, אני לא מתכוין להקניט אף אחד... מרן זצ"ל שילב את שני   ת ברדי ובו תש
ת   ובי ור  לט ישר  ץ  קפ לא  רה,  תו ה חי  שט כל  את  וד  ללמ אהב  זהב,  דברים,  ה

הלכה   כסף,  וגם  פיו.  על  ות  ור שג ו  הי ות  הגמר אלא  וך,  ר ע ושלחן  יוסף 
פו! ד סו ולם וע ראה מקצה הע ת הו ו ר לבוא ולהור פש ו א רך ז  למעשה. בד

ולם יש  לנ נשאר  ר יציב, בע דב רזל, אבן היא  וב רים, אבן  דב וד שני  ו לבאר ע
רת,   ח א ושב  ח ר  מח מסוימת,  פה  השק ר  ומ א ום  הי יציבים,  שאינם  אנשים 
ך היה מרן,   ך, וכ ך הדר ר ת לכל או ח ות דבוק במטרה א ך להי תלמיד חכם צרי
חמה,   רזל משמש לכלי מל ך חייו. והב דף, אבל היה יציב בדר ת נר פו כמה רדי

ממ  ושים  שלום  ע דף  רו ו ום  של והב  א שהיה  כמה  מרן  רבות.  וח חיצים  ו  נ
ושה, לא היה   חם על דבר שבקד ריך להיל ות, אבל כשהיה צ רי ת הב והב א וא

וא היה הראש והראשון!  פשר, ה ת  מ

רמים  בעבר   פו ר רבנים  ושלים  יר של  ות  רבנ ול ת  הראשי ות  רבנ להביא ל רצו 
ע שהמלחמה  שידע  ואף  נפש,  ות  ר במסי ך  כ על  חם  נל ומרן  לולה  ממש, 

ץ  ר בפ וד  לעמ ך  המשי יון,  לצ הראשון  מרן  רו  יקי ו  בבנ וע  ו  *לפג רצ כש  .
נלחם   וא  ה רה,  תו ה ח  רו פי  על  שאינם  ניהם  למי ות  וקול ות  רמ פו ר הכניס  ל
להפסיד.   עלול  ומה  לקבל  ול  על מה  חשבון,  שום  ת  ו לעש בלי  שמים,  לשם 
אין   ו, כי  רת ו תמ ו ו  ת חליפ ו  לנ שאין  ר  זה נאמ ועל  חכם,  ד  תלמי רה של  צו זה 

נ ת יחד. ל דו ת כל היסו ת נפלאה כזו ששילבה א דמו חליף ל  ו ת

 יש המשך
ת  ברוך  ך א ממשי ט"א  שלי לציון  הראשון  מרן  ו  בנ ך,  המש ו  שיש לנ זכינו  ה' 

ו   וא יתן ל ך ה רו וש ב ודות. יהי רצון שהקד ת היס רבע וז, עם כל א רכו בכל ע ד
של   במצב  ום  הי נמצאים  אנו  דול.  הג ו  אבי רשת  מו ת  א הלאה  ך  להמשי ח  ו כ
ת   א ר  ו לעק תם  ומטר מגמתם  כל  ר  אש אנשים  עלינו  קמו  פילה,  וא ושך  ח

הרבנו ולם  'רבנים'  ע להכניס  שלהם  ת  וכני הת רות,  והכש ת  יינו והד ת 
לחזק   ריכים  צ ו  ולנ וכ ץ,  פר ב ד  ומ ע ראש"ל  ה מרן  ב"ה  מקום.  בכל  רמים  פו ר
ך   להמשי וכל  שנ עלינו,  ושר  י ץ  מלי יהיה  זצ"ל  שמרן  נזכה  בו.  וך  תמ ול ו  ת ו א
יוכל לבטל   לא  ד  אח ואף  תם,  בטהר ת  והכשרו ות  והדיינ ת  הרבנו את  ר  לשמ

ורה. וכן   וח הת ת כ ות,  א ולם הישיב ולה בע תו הגד ורש ת מ שנוכל להמשיך א
ונזכה   ורה,  הת עמל  ת  א להמשיך  מכל,  ר  ות י ו  אצל וב  ואה חביב  היה  ש

נו. אמן ולה השלימה במהרה בימי רה לגא  .במה

"ג*(   בתשע שנעשה  ל"  "די ל "א,  ליט ש ון  א הג ונת  ו ל"    כ "די ל וכן  ובנט,  מן  ליבר כת  בתמי ו,  סתי ד.  עם 
רב  ל  צ" ז ק  אנ פר פ  צ" הגר ל  ש כסאו  על  ושיבו  וה בנט,  מר  כת  בתמי שטרן,  הרב  עם  "ה  בתשע שנעשה 

ות.  צו ל המ ל את כ קב צ שגר י א" כתב ש ש

   שליט"א רב העיר מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית יצחק דוד גרוסמןהגאון רבי    

ו,  ברשות   ויקירנ נפשנו  ידיד  ראל,  ליש הראשי  רב  ה לציון  ראשון  ה מרן 
ונים.  רבנים הגא ות ה רש  ב

תי  כאשר   היי שנה  חמישים  ר,  רפ מפ ממש  שלי  הלב  מרן  ת  א ר  מזכי אני 
ובל כ  פש. אני ט ו בלב ובנ ר אלי ו תו. כאשר הוא קש וי נשמ ום במקוה לעיל ל י

ראשיים,   רבנים  ו  יהי בניי  ששני  רוצה  אני  ר,  אמ ראשי,  ה הרב  שאהיה  רצה 
זכיתי   ר,  צעי ר  חו ב תי  היו מאז  בן.  לי  קרא  וא  ה וסמן,  גר והרב  רבי יצחק,  ו  בנ
כשהוא   מקום.  ובכל  ונים  בקטמ וכרים,  בב ראל,  יש בית  ונת  בשכ ו  ות ו לל

ראשי לישראל, הייתי   חר לרב  רב בכל העניין.נב ו  מע

 מסירות נפש לתורה
לא שמענו   ונוסיף,  דבר  שנ כמה  רה.  תו ה וד  ללימ מרן  של  תו  רו מסי על  כאן 

והמטרה   הברית,  ת  לארצו ו  את תי  נסע פעם  ש פר,  מס תמיד  אני  ור.  נגמ
רבע   ר  וכעבו בלילה,  למטוס  עלינו  רזיל.  בב ישיבה  להקים  היתה  ת  רי העיק
ת לישון, אבל מרן   ת הכסאו רו א ת על העיניים וסד חו ו מטפ ולם שמ שעה כ

ראית ולומד.  ושב  דו  י כבו רתי:  ואמ אליו  ניגשתי  בלילה,  תים  ש שהשעה  י 
ר   ד! בבוק ת הכסא... אמר: לא, לא. ישב כל הלילה ולמ ודו א דר לכב ח, אס ו ינ
ר,   שיעו ר  מס מרן  מכן  ר  ולאח רית,  ח ש ו  פללנ הת בפלטבוש,  לישיבה  ו  רצנ
רי   אח ר,  בבוק עשרה  ת  ח א בשעה  רק.  פא רו  בבו למלון  ו  הגענ כך  ר  ח וא

ו תפלה  וה הלילה  של  וד  ך  הלימ שהל ח  בטו תי  והיי דר,  לח תי  נכנס ר,  השיעו
ח, אבל מרן ישב ולמד!  ו  לנ

על מרן   עמד  הממשלה  ראש  ורה,  מהת ץ  ו ח ר  דב שום  ו  ות א עניין  לא  זצ"ל 
ד   שאח ו  ל ו  אמר פעם  ש זוכר  אני  אליו.  לב  שם  לא  והוא  ת  דקו עשר  ו  ד י

ד!  ריעו לי, אני רוצה ללמו תפ ו, אמר: אל  ת ר א דב רוצה ל רים   העשי

 קירוב רחוקים

ך  אמנם   רי צ כשהיה  ורה,  ת ו  כול כל  היה  שמרן  פי  על  שאף  לציין,  וני  ברצ
מנת   על  הכל  ועשה  ר  הספ ת  א עזב  הוא,  וך  בר דוש  לק די  יהו ילד  רב  לק
ד   שאח ו  ל תי  ואמר אליו  תי  בא פעם  ורים.  סיפ ות  עשר ו  את לי  יש  לקרב. 
ו   ל ות  לעש רוצה  ואני  ש"ס,  סיים  ור"  א דל  "מג ו  תינ דו וס במ תלמידים  ה

ר לי מרן,   חד,  מסיבה. אמ אני מגיע! הגיע למגדל העמק למסיבה לתלמיד א
ה!  ור דו ת רוצה שילדי ישראל ילמ וא מכבד ו ו עד כמה ה די שירא  כ

שלוש  אספר   עם  נסע  ת,  לבנו ו  שלנ ר  הספ בית  מנהל  מעניין,  ור  סיפ לכם 
ר   אמ רה,  חז ך  דר ב וב.  חש ר  לסמינ שם  להתקבל  מנת  על  ום,  לדר ת  ו בנ

ל ימתין  ש שלך,  לאבא  דיעי  תו ת,  הבנו ת  ח ו  לא כשהגיע תשבי.  ה ומת  בצ ך 
ך   ו אדם שנראה כמו עוג מל ר עוצר, ויוצא ממנ פוא פתע רכב מ לשם, ראה ל

הרגע  ו  ות ובא פחדים...  ד  פח ונים,  עלי בגדים  בלי  ושם,  ומג ענק  הבשן, 
ת לא  ת, א ת יוצא ר לה, מה א רכב. אמ ת ה ת דל חה א ת פת חת הבנו דיוק א ב

ו של  ונ בי! רב זה א פה?!... אמרה לו:  ך  ול ואה מה ה עולם... הרב יצא, ניגש  ר
ך   ות ול א ו, ואמר: אל תכעס עלי אבל אני רוצה לשא ות ו אבא, חיבק א ת ו לא
ת   ת וירא חד דושה, מיו ת לבת כזו ק ך זכי תה נראה... אי ך א שאלה, תראה אי
חת   נ חד  א ום  י רום,  בד וים  מס ושב  במ תי  גר אני  לך,  אגיד  לו,  ר  אמ  !? שמים

מ ויוצא  ת  תח נפ שהדלת  תי  וראי ר,  ופט הליק ו  יוסף,  אצלנ ובדיה  ע רב  ה שם 
וצה   ר לי: אני ר ותי ואמ תפס א רכה, מרן  תי לעצמי, אגש אליו לקבל ב ר אמ
דיים,   חר ת  דו למוס שולח  אתה  ך  של הילדים  ת  שא לי  תבטיח  מתנה,  ך  ממ
תי   ומיד הוצא ו,  תי ל תי לסרב, הבטח ה! לא יכל רה, זו המתנ תו ת של  דו מוס

ד ום  למק ותם  א רתי  והעב החילוני,  ר  הספ ת  מבי הילדים  ת  ו  א ועכשי תי, 
דל   במג הוא  לבתי,  תאים  מ הכי  ום  שהמק לי  ראה  נ היה  פון,  לצ ו  רנ שעב
חנכת   ובה, מ ת חש תה בת היא רבני ו ות, כי היום א ר שמ ומ העמק. אני לא א
של   משפט  תו  ו מא ו  יצא שלמים  ת  ו ור ד חשוב,  כולל  ראש  בעלה  ולה,  דג

 מרן! 
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ו  אסיים   אליה דבי  התנא  ומר  א חד,  א דבר  יב(ב נה )פרשה  ש אלף  שבעים  ו  ,  רג
דולה   ג דרין  סנה הנביא,  אליהו  ר  ומ א תם?  ו א הרג  מי  בגבעה,  פילגש  ב
ו   הגיע ראל  יש כשעם  כי  למה?  ותם.  א ו  הרג הם  חס,  פנ ו יהושע  חו  הני ש

ראל  יש בני  ת  א ד  ללמ פר  לכ פר  ומכ ר  לעי מעיר  ללכת  להם  היה  ץ,  ר לא
ו   ועכשי רושלים,  בי חד  א ום  י חברון,  ב חד  א ום  י אל,  בבית  ד  ח א ום  י רה,  ו ת

כן,   ו  עש ך  שלא  עלי שלום  ו  ר ואמ ו  ת תאנ ת  תח ו פנו  ג חת  ת איש  ו  נכנס אלא 

ר   ומכפ לעיר  ר  מעי ולך  ה שהיה  מרן,  כמו  ומי  שהרגום.  להם  חשב  נ פשי,  נ
ורה.  וד הת תם ללימ ומכניס או תים פשוטים  ח בעלי ב ר, לוק פ  לכ

הראשי,  יהי   הרב  לציון  ראשון  ה ו  רבינ ו  בנ ועל  ו,  עלינ תגן  ו  ות שזכ רצון 
ר  ך מעי והול דרכו  ך את  ת בני ישראל  שממשי ר, ומלמד א ומכפר לכפ לעיר 

ו   יזכ וכולם  רך,  תב י ונו  רצ ת  ו לעש ונזכה  ת,  מהגלו שנצא  רצון  יהי  רה.  ו ת
רה. די רה ולהא תו דיל   להג

   שליט"א ראש ישיבת פורת יוסף  משה צדקההגאון רבי   

ך  כבוד   רבינא, ה' יארי ר בריה ד ט"א, מ דול, הרב הראשי שלי ו הגאון הג דנ ידי
של   ושה  והקד רה  תו ה רך  בד להמשיך  דו  בע תגן  ו  אבי מרן  ת  וזכו וב,  בט ו  ימי

 מרן זצ"ל.  

חת  האמת,   א ת  זכו אבל  כזה,  דול  ג אדם  על  פי  ת  א ח  תו לפ בכלל  וי  רא איני 
ך כששה חדשים תיכ ור, במש ור בח וד אצלו בת זכיתי ללמ ף שבא  יש לי, ש

כל   עם  חולין,  ת  ממסכ דף  ששים  ו  ת א ו  דנ למ זמן  פרק  ו  ות ובא רים,  ממצ
תו.  היה כמו ום שלא  רושיהם. גאון עצ ופי דוקיהם   דק

 דוד המלך 
א:(בגמרא   ל כורות  רבמובא,    )ב ר  אמ ודה  יה רב  דכתיב  ,  אמר  ורה  "מאי  אג

ולמים ע ך  ולמים  ", באהל ע בשני  ור  לג דם  לא ר  אפש דוד  ? וכי  אמר    ,אלא 
ולםיר ע של  ו  ונ הזה,  ב ולם  בע מפי  ועה  שמ דבר  רו  ר  , יאמ וחנן  דאמר  י בי 

ר ום  וחבי  מש י בן  ו    ,יאשמעון  מפי שמועה  דבר  ומרים  שא חכם  ד  תלמי כל 
ר  ות בקב ובב ד ו  ותי פת זה ש ה ולם  אזכרה  בע ושים  ע ו  חנ ר, כשאנ הדב תו  ו א  .

ל ו  חנ אנ ול,  הגד בינו  ר ת  למרן  א מזכים  ובכך  דרכיו,  ות  מקצ מעט  ומדים 
תו.   נשמ

 כמה יוסף איכא בשוקא 
סח:( בגמרא   ות:  )פסחים  השבוע חג  על  יוסף  רב  ר  כמה   אמ יומא  האי  לא  אי 

ו   אמרנ ועות.  השב בחג  ולה  גד שמחה  ושה  ע היה  לכן  בשוקא,  איכא  יוסף 
הכלל,   מן  יוצאים  ות  ונ כישר עם  דם  א בני  ולח  ש "ה  הקב רים,  הדב ר  לבא
בונה   השני  ור,  ופס פר נהיה  חד  א רונות?  הכיש עם  ושים  ע מה  השאלה 
ו   ת א יהיה  מה  לבניין...  חת  מת רד  ו י וא  ה שנים  כמה  חרי  א אבל  ינים,  בני
שלשים   מגיל  תו,  או ר  מכי חד לא  א שלשים אף  גיל  ד  ע רו,  אמ פעם  ח?!  לנצ
פר רימה   ך לעולם הבא, נהיה ע ך הול ר כ וד, אח ת ללמ חיל קצ ד ששים מת ע

נ  ולא  ולעה  ת לי  ו ו  נתנ יוסף,  אני  ומר,  שא זה  וויח?  ר ה מה  כלום.  ממנו  ר  שא
כמה   רה,  תו ב משקיע  הייתי  לא  אם  אבל  דים,  וח מי ת  רונו כיש ת,  תוספ
ולכים.   וק וה ת הש רים א ומ ת יש, אבל הם בשוק, ג ונו פים יש, כמה כישר יוס
דושה,   הק רה  תו ל ת  ונו הכישר כל  ת  א לנתב  זצ"ל  ממרן  וד  ללמ ריכים  צ ו  אנ

ד זקנו וע ו  ות ר ת! מצעי ו פלא פלא  ומה.  ד בהתמדה עצ  תו למ

יכים  לא   צר ות,  הנהג ות,  מיד גם  יש  אלא  רה,  תו ה וד  בלימ חיזוק  פיק  מס
שהיה   האמת  אבל  תקיף,  היה  זצ"ל  שמרן  ראה  נ היה  נהג.  להת איך  ת  דע ל

ו   ול צדקה, הי ת שא ת הכנס ריו בבי ו ת שיע ור א תחיל למס וא ה ו עצום. ה עני
ור   חתי שם בת דדים, אני נכ ו  שם כמה זקנים בו ת ונו תי שעם כל גא ר, וראי נע

רמה   ה ת  א והעלה  דים  הלומ ו  רב הת ך  חר כ א רק  ורים!  סיפ להם  ר  מספ וא  ה
על  מראה  זה  דולים.  ג חכמים  תלמידי  בניהם  ומ מהם  נהיה  ו ר,  ו השיע של 

קשיים,   יש  אם  וגם  שמים,  לשם  רה  ו בת וק  לעס וא  ה ר  העיק ולה.  גד וה  ענ
תך מצער" ד"   והיה ראשי תך ישגה מא רי ח ז(וא  . )איוב ח, 

 ארז ותמר
"א(הגמרא   תמר, בכל    )תענית כה סע רז, ונמשל גם ל ת, שהצדיק נמשל לא ומר א

לכן   חליף,  מ גזעו  אין  והתמר  ות  תיק מ ו  ב אין  הארז  חיסרון,  יש  מהם  ד  ח א
דימתה   לא  רא  הגמ דוע  מ חיים,  יוסף  ו  רבינ ואל  ש לשניהם.  נמשל  חכם  ה

חליף? אלא לפעמים ה  ו מ ות וגם גזע ו מתיק רי אילן שגם יש ב פ ך  ל חכם צרי
ח   לשמו אנשים,  רב  לק צריך  חד  א ד  מצ תמר,  רק  ולפעמים  רז,  א רק  ות  להי
ו   ורבנ רנו  ומו חזק,  ות  להי ריך  צ תים  לע אבל  רם,  בצע ר  ולהצטע חתם  בשמ
ד   נג ו  שיצא אלה  ותם  א על  חזקים  דברים  דיבר  איש,  פני  מ ת  ח לא  הגאון 

פשר.  וד ממרן לא להת יכים ללמ ורה למעלה מכולם! צר ורה, כי הת ת  ה

רכמה   ומכ  מ חיתים  שמש ונים  ד הטלפ נג חם  נל כמה  רבים,  ת ה א זיכה  לים  ן 
תוב בה   רה שכ תה תו וי! באו וי ואב ות, א לים ישיב ו אנשים צדיקים, מכ  פיל א
ו   לא זה  ניכם",  עי רי  ח וא לבבכם  רי  ח א ו  ור תת "ולא  תוב  כ ר,  חזי לאכול  לא 
ך   וא חסר לנו, אבל צרי ות. היום ה נייני צניע ר על ע תא! כמה הרב דיב ריי ו דא

ה ר עליהם את נפשו.ל ת הדברים הללו, שמס  זכיר א

 נוח למקום ונוח לבריות
דיק",  אסיים   צ איש  נח  ח,  נ ת  דו ול ת "אלה  ו,  קראנ רשה  בפ חד,  א ר  בדב

בן   של  ח"  "נ לפעמים  אבל  ת,  ריו לב ונח  לשמים  ח  נ ות  להי ך  שצרי ד  מלמ
ממשיכים   ושים?  ע מה  ום,  למק דם  א בן  של  ח"  "נ עם  מתנגש  ו  חבר ל דם  א
השתתף   זצ"ל,  בינו  ר מרן  היה  ך  כ ח".  נ ך  תהל ה האלוקים  ת  "א הפסוק,  ת  א

כשה אבל  ולם,  כ של  רם  ר  בצע דיב יה,  על ר  לדב ריך  צ היה  ש פרצה  יתה 
ר הרע שעם  רון ראה יצ ר האח דו ות. ב יכים לעש ו צר זה מה שאנחנ חזקה, ו ב

להם   יש  ר,  אמ ה?  עש מה  רים,  סמינ ות,  ישיב תחים  נפ תחזק,  מ ראל  יש
מרן   של  ו  ות שזכ רצון  יהי  הטלפון!!!  ומהו?  רעל,  ר  דו כ להם  כניס  נ דה,  ו סע

וש ד הק הקהל  וכל  בניו  ד  ובע ו  דינ בע ות,  תגן  והמחל ות  הגזר כל  ו  ויתבטל  ,
ו ע"ה.   רבינ ת  רך בזכו ו יתב ת רצונ נזכה לעשו  ו

   שליט"א ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה  ראובן אלבזהגאון רבי   

 וזרח השמש 
הגאון  כבוד   לציון  הראשון  השמרן  אפיקי  על  ונים  כי ו  עיני ר  אש ול,  ס  " הגד

רה שבעל פה של   תו ו  רה לנ ו, כי חס ת תור ו נחמה ב ותן לנ וא נ וה פוסקים,  וה
וני ישראל. וד רבני וגא  מרן, כב

פני שתשקע השמש שמשה של  חסד   ו, ל ך הוא עמנ רו דוש ב ולם עשה הק ע
ו   וק ממר תבל,  וי  קצ ת מכל  רו וא המפ רח  המז ת  דו ע ישראל,  רת  פא ת ת  ר עט
ולך לפני   ך הה יה, שלח לנו כמלא ר תוניס ומאלג'י רס, מ תימן, מעירק ומפ ומ

ולא  ראל  מיש רה  ו ת תשתכח  שלא  שעשה  מרן  של  תו  נשמ ת  א העם, 
ובעוז   ובגאון  בכבוד  הרים  גם  אלא  זה,  רק  ולא  לעולם.  השמש  תשקע 
שהיה   דים  פר הס ד  כבו ת  א הרים  ת,  ח ללא  ועיקשת,  ת  ומי י ום  י ובמלחמה 

פ  ס זה  אי בנו:  זלזלים  של  מ ות  ונ הגא כל  כלום.  לנו  אין  כאילו  לכם?  יש  רים 
ונים   גא ו  שהי דים  פר הס ורה  הת ולי  ד ג של  האלה  פרים  בס ת  נמצא ולם  הע
ובכל   ץ  ר בא היום  ואים  ר "ה  וב ושנה,  לי רה  עט החזיר  ומרן  עולם.  ושי  ד וק
ות   יהד של  ות  ואר מפ ות  קהיל ום  הי תמצא  שלא  תבל  ב מקום  אין  ולם,  הע

ו האשכנזים  חינ "ה א רד, וגם ב פ חבקים. ס פים ומ ר  מצט

ר  מרן   ו לחז האנשים  ת  א הביא  וזה  די,  יהו בית  בכל  ההלכה  ח  כו ת  א הכתיר 
רה,   תו ודי  תלמ ל הילדים  את  ח  ו לשל ורה,  הת למבועי  ת,  רו ו המק אל 
תהיה   תה  א באת,  מהיכן  חשוב  לא  העם.  כל  את  ד  ח לא ת,  ושו קד ת  לישיבו

בז הכל  זה  ישיבה,  ראש  רב,  דיין,  ראל,  ביש מנהיג  תהיה  חכם,  כות  תלמיד 
רן.   וד של מ ד  העי

 גדולים מעשה מרן 
:( הגמרא   קג ות  חייא   )כתוב רבי  על  ת  ורה    מספר ת ח  תשתכ שלא  שעשה 

ו   רבינ ו  עלי ר  ואמ ראל,  ליש רה  ו ת ד  ללמ לעיר  מעיר  ולך  ה היה  ראל,  מיש
ו   פיל ו בנו: א ות דולים מעשה חייא. שאל א דה הנשיא: כמה ג וש רבי יהו ד הק
עשה שלא   שמרן  על מה  ורים  סיפ ר  פ לס ת  הע לא  כן!  לו:  אמר  ך?  תר ממ ו י

ד אבל  ו,  יכל לא  והמה  הזמן  יכלה  ראל,  מיש רה  תו תכח  חד,  תש א ר  ב
להם,   וש  דר שי חים  נד ת  ומו מק מיני  לכל  מרן  ת  א להביא  רציתי  פעמים  ל
ו פעם   תי ממנ חים, ביקש ת נד ומו חשבים מק ו נ ו הי ת ים, כל אל ד, רמלה, ב ו ל
המקום   וא  יב מרן  שאם  רים  ומ א כי  ים,  ת  בב יעקב  בית  ת  כנס ת  לבי וא  לב

הגיע רב  ה מלא.  היה  על  ,י תלו  נ ואנשים  ום,  מק אפס  ד  ע מלא  היה  ולם   הא
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ך לבטל את   תר לי כ תי, וכי מו רה בכי ך חז דר וע את מרן. ב די לשמ ות כ ונ חל ה
ולם   לע לי:  ר  אמ מרן  ישראל?  עם  לכל  דש  ומח ותב  כ וא  שה רה  תו מה מרן 
ך   את אבוא  אני  ת  לאיל גם  ך,  את בא  אני  שתרצה  מתי  כזה,  ר  דב תאמר  אל 
ת   השכונו בכל  וגם  ץ,  ר הא בכל  מרן  את  חתי  הטר ך  וכ רבים.  ה ת  א ות  לזכ

ושלים,  ר ר    בי פש א שהיה  ום  מק כל  ונים,  קטמ יובל,  ת  קרי חם,  מנ ת  קרי
ובה מרן בא. ר לתש ר ו  לע

תהתורתו   ור    של מרן הי ולי גם לא לד ו בכלל, וא ור שלנ ד ד, לא ל ו גבוהה מא
ות   ביהד ורה  הת את  רים  ה וא  ה ד,  ו מא וד  מא והה  גב ו  רת תו כי  ו,  פנינ של
את   יכים  צר ולם  כ ום  והי ות,  מסיל סלל  הוא  אשכנז,  ת  דו ביה וגם  רד,  פ ס

ר למרן. ולכן כולם מרגישים קש ולכים בה,  וה ו  רך הז ד  ה

ה  השבוע וש  ד לציון הק תי  והלכ ר  שיעו תי  מלא, נת היה  וע  השב כל  מלא,  יה 
ת   ו נשמ ת מרן ז ר, נשמ ות ו לו ו, לא יכל ו ונכנס ת יש כאלה שקפצ ו בשב פיל א
ום,   ור בכל מק ת הא הזריח א ת איך להאיר ול ו יכים לרא ולו. עכשיו צר ור כ ד ה
ת   דו מוס ת,  ושו קד ות  ישיב ת,  ורבנו יינות  ד כוללי  רה,  תו די  תלמו להקים 

ל  חיל  הנ ש כפי  מרן  של  ו  רת תו לפי  ולכים  יציל  שה וזה  לנשימה,  ויר  א זה  ו,  נ
ראל.  ת עם יש  א

ו לראשון לציון ימים  אנחנו   ת בנ ר א תי ולם, שזכינו שמרן הכ רא ע ודים לבו מ
וחנן בן   ת רבי י תרה בבית הכנס וא הזמין אותי להכ רתו. ה ורים לפני פטי פ ס

ראית וכש וגן,  בבית  ת  לברי תי  מיהר ום  י תו  ו בא אבל  ההכתרה  זכאי,  ש י 
רכב   ראיתי  תי  כשיצא ת,  לצא ך  רי צ שאני  לי  כאב  יגיע,  שמרן  עד  מתעכבת 
ת של מרן, אבל   ת העדינו רים א ו, כולם מכי רד מרן, רצתי אלי ו יו וממנ ול  ד ג
חיבק   ו עלי  תנפל  ה מרן  שלי,  בחיים  ראיתי  שלא  משהו  היה  זה  ום  י ו  ת ו בא

לי: ר  ואמ בפנים,  תי  או ונישק  ו,  ידי בשתי  תי  ו ותצלי  א ך  ך  תמשי תמשי ח, 
תלך. זו היתה   דר,  ר לי: בס ך, ואמ חילה שאני הול תי ממרן מ ותצליח. ביקש
ו   מורנ וד  לכב ועוצמה  ות  ובריא כח  יתן  וא  ה ך  רו ב וש  הקד פרידה.  ה ת  מסיב
האחים   כל  עם  שליט"א,  יוסף  חק  יצ ו  רבינ לציון  ראשון  ה מרן  ו  רבינ ו

ואהב ורה  ת ותה  א ת  א ח  הזרי ל ו  שימשיכ המנין,  מן  בנים  וה ורכים,  ה  המב
בעם ישראל.

   שליט"א יו"ר תנועת ש"ס אריה דרעירבי    

ונים חביבים  ברשות   חר ונים, וא בנים הגא ראשון לציון, הר ו מרן ה רבנ רנו ו מו
רה היקרים מפז.  תו  בני ה

 אהבת העם למרן 
רק  כשמתבוננים   לא  כאן,  שנמצא  ספק  שאין  זצ"ל,  ו  רבינ מרן  על  מעט 

שנים,   ות  עשר במשך  ו  ומ מק היה  זה  כי  אלא  שלו,  האזכרה  ו  שז חמת  מ
ר   נ להוסיף  פרסמנו  רון,  האח ת  שב רב  בע ראל.  ליש וראה  ה יצאה  ומכאן 
ר   פש א אי  ה',  ך  רו וב יוסף",  ר  "נ זה  ה למבצע  ראנו  וק מרן,  ת  נשמ וי  לעיל
זה   ה העניין  ת  א ו  פיצ ה מיליונים  אלא  פים,  אל ולא  ת  ו מא לא  להאמין, 

וחלטת,  מ ת  תנדבו ו    בה הרגיש כי  ר,  לתא פשר  שא שאי  וקים  רח אנשים 
רתו.  פטי ר  נה שנים לאח ת שמו וזא ודש של מרן,  ת עם האש ק דהו  הז

רה, ולכן "כמים  לכאורה,   ראל אדי תה אהבת יש ך הוא, שלמרן הי ר בכ ההסב
פנים  דם"  ה דם לא ים כן לב הא פנ כז, יט(ל לי  רבנים שהם  )מש ך כלל  , אבל בדר

ולם לא תשמע מהם   ות, לע תנים ברכ ו ולם, נ ובים עם כ וד, הם ט ובים מא אה
שחשב,   מה  כל  אמר  אלא  זה,  כ היה  לא  מרן  אבל  וב,  חש גם  זה  קשה.  ר  דב
ד   שהעמי ת  ו בהלכ זה  אם  צעיר,  ך  ר ואב ור  בח שהיה  מאז  כבר  ום,  מהי ולא 

זמנו,  ב שהיה  ד  הממס כל  נגד  חלם,  לא  חד  א שאף  רים  הבבלים,    דב זה  אם 
רו מפני אי"לואם זה המפד"ל, וקיים בעצמו   ו ז(ש"  א תג ר  )דברים א, י , וגם בשא

האמת,   את  ר  אמ מרן  רי,  הציבו ום  הי דר  ס על  שהיה  דבר  כל  ינים,  העני
ך   רי צ למה  וע,  לשמ קשה  היה  לנו  ו  פיל א ו,  ת או ו  הבינ לא  פעמים  רבה  וה

חרי שנים הבנו כמה מרן ראה מה שאנחנ  ר? אבל רק א ר ו פשים לא לע ו הטי
של   נשמה  זו  כי  אליו?  ו  חבר הת תר  ו בי רחוקים  ה פילו  א איך  כן,  אם  נו.  ראי

ראל, כמו משה רבנו ע"ה.   כלל יש

ד  מרן   המעמ ת  א ר  לתא ר  אפש אי  ריים,  בצה וחצי  ת  אח בשעה  ר  פט נ זצ"ל 
ו   תלבטנ וה ו',  וכ שמים  ת  מלכו ול  ע ת  ו קבל עם  הדסה,  חולים  ה בבית  היה  ש

זא בכל  יה,  וו ההל את  ת  לעשו תי  ת  מ ו קצו מכל  להגיע  רוצים  אנשים  ת 
ויה   ההלו חלה  ה ריים  הצה חר  א רבע  א בשעה  וחצי  תיים  שע ר  ח לא ץ.  ר הא
דו של מרן,   ושים, מה עם כבו תם ע ו לי, מה א רת יוסף, היו שצעק בישיבת פו
רמתי טלפון   ות, ה ת חצ יימה לקרא ת וויה הס וויה. בסוף ההל ת ההל ו א דח ת

הרג ו,  דנינ וחנן  י דאז  רה  המשט פכ"ל  למ רכב  הטוב,  מה ת  הכר ו  אלי שתי 
וכנן   רוע לא מת ות, אף שזה היה אי ר דול על כל המסי תי לו יישר כח ג ר ואמ
ך   בתו כולם.  על  הגינה  מרן  של  תו  זכו ות,  ונ אס ו  הי שלא  ה'  ך  רו וב רגן,  ו ומא
איש,   אלף  ת  ו מא חמש  ו  א ות  מא רבע  כא שהיו  תי  ששמע תי  הזכר דברים  ה

ונ ד ר לי, א תי שהגזמתי, אבל אמ חשב ותי, ו ר א וא עצ פי  ה ך של ומר ל י, אני א
אבל   בפנים,  ת  שהיי תך  ו א ראינו  איש!  למיליון  וב  קר ו  הי ו  שלנ רכה  ההע

אל  ות  נדבק תר,  ביו ות  וק רח ה ת  ו הנשמ גם  מלמעלה.  הכל  ו  ראינ ו  חנ אנ
 האמת. 

ת יוסף, ובקול יעקב, ובישיבת חברון,  בתור   ת פור דתי בישיב ר למ ר צעי חו ב
ום ב" די. הי פר ר הס ודע מה היה מצב הציבו ת בכל  ואני י ושו ת קד ה יש קהילו

רית.   הב ות  בארצ באנגליה,  פת,  בצר פנמה,  ב רזיל,  בב נה,  רגנטי בא ולם,  הע
ת   א עשה  חד  א דם  שא להאמין  ר  פש א אי  רן?  מ בלי  נראה  היה  ור  הד ך  אי

ך   מתו עשה  והכל  ליום,  ום  רת מי ומתגב ת  ולכ ת, שה הזא דירה  פכה הא המה
ורה.  ד הת ו ות בלימ ומה ושקיע פש עצ ת נ רו  מסי

 שקיעות בתורה
שלא מאז   רים  פו סי ו  עלי ר  לספ לא  עצמי  על  קיבלתי  מרן  של  תו  פטיר

דויק,   מ לא  ור  סיפ ו  עלי ר  נספ וחס  שחלילה  רוצה  לא  אני  עיני,  במו  תי  ראי
פורים   סי פיק  מס לי  יש  תפגע.  מרן  של  תו  דול ג וכל  כון,  נ לא  זה  לי  רו  ויאמ

ך לייבא... תי, אני לא צרי ראי  ש

וטיפעם   חוב ז'ב ד כשמרן היה גר בר ו ת, ע ח ת קראה לי ואמרה  א נסקי, הרבני
ו   והיינ ת,  רו אח ת  ומסיבו ולקוס  מא ו  חשבנ ומים,  אי בטן  כאבי  למרן  שיש 
ו הכל   יכינ ך ש רי תי למי שצ פנ וא לבית החולים. טל תו לב ו יכים לשכנע א ר צ
ו   והמתינ להגיע,  ריכים  צ פאים  רו ו  אל כבר  תי  חש ני מיון,  דר  בח ור  נעב ולא 

ש  רב  ה ת  א תי  ששכנע ר  אח ולים.  טיפ ר  חד ב ו  צילום  לנ ת  לעשו הולכים  רק 
ו   חל פאים השכיבו את מרן וה רו ו, ה ך, וכשהגענ דר וזרים, יצאנו ל ד ח קטן ומי

עם  ור  צינ הפה  ך  דר הכניס  ל יכים  צר רה,  רי ב אין  רו,  אמ ואז  תו.  או וק  ד לב
וד, ולשם   ת מא ו, בדיקה כואב ת גסטר דיק רא ב ך הקיבה, זה נק תו מצלמה ל

ושים טשטוש   ך ע דמה קלה. דא עקא שלא הי  -כ ת למרן  הר פשר לעשו ה א
ו   דורים מדללי דם, וגם של הסכרת. אמר ום כ ו י ות דמה, בגלל שקיבל בא ר ה
לא היה   הרב  ת הבדיקה.  א ר נעשה  ח ומ הלילה,  כאן  ר  שישא בעיה,  אין  ו,  לנ

ושאל  ה!  הבית ו  עכשי וזרים  שח לי  ת  הבטח עלי,  צעק  הוא  וע.  לשמ מוכן 
ד   תר הבעיה?!  מה  לי,  אמר  לו.  רתי  הסב ה?  הבעי מה  ותי:  לבית  א מטה  ל

עשיתי   אבל  תי,  הבנ לא  ותביא.  שם,  שיש  גמרא  איזו  פש  תח ו ת,  הכנס
רה.  ודה ז ת עב ו מסכ תי ל ו, ואם אני לא טועה הבא ות ו  כמצ

הספר.  מרן   ת  א ו  לעיני והצמיד  פיים  המשק ת  א וריד  ה הצד,  על  שכב 
ומר לי, תגיד   ות מרן א חר כמה דק ח בינינו. א ו מה כל השי ופאים לא הבינ ר ה

ת ה דו יכול  להם שיעשו א וד, כבו רב, זה כואב מא וד ה רתי לו: כב בדיקה. אמ
אני   בסדר.  זה  דאג,  ת אל  לי:  ר  אמ בבדיקה.  להם  פריע  לה ול  יכ וזה  ץ  ו פ לק
לכם,   פת  אכ מה  להם:  תי  ר אמ להם...  ר  תסבי ולך  פאים,  רו ה ת  א ח  וק ל
ר   הצינו ת  א להוציא  פשר  א ורא,  נ לא  זז,  שהוא  רואים  תם  א אם  ו,  תחיל ת

אני   חרת.  א פעם  דוק  ופאים  ולב הר החוצה.  ויצאתי  ת  ו לרא ולתי  יכ לא 
הם   פנים,  מב דממה  של  שעה  כרבע  ור  וכעב בבדיקה,  ו  החל אמון  חוסר  ב
שקוע   ומרן  הקיר...  שעל  הסיד  כמו  לבנות  ו  הי פניהם  הדלת,  ת  א חים  ות פ
ו,   אמר ה?  קר מה  ולם!  לע מאמינים  ו  היינ לא  ראינו  לא  אם  רו:  אמ פר.  בס

שי חים  בטו ו  היינ ו הבדיקה,  ת  א ו  חלנ ת ו  ה המשכנ זז,  לא  וא  ה אבל  ץ,  ו קפ
וא הסתכל עלי   ת מרן שירגיש בי, ה רתי א רה! ניע ר לא ק ו, ושום דב והמשכנ
ר!   דב שום  תי  הרגש לא  אמר:  דיקה,  הב ת  א ו  גמר לו:  תי  אמר ו?  בדק ושאל: 
רים   דב זה  שנים,  ת  ו מא פני  מל רים  פ בס תובים  שכ רים  פו סי לא  זה  ותי,  רב

ת של  ו תה השקיע חר. זו הי תי, אני ולא א ראי ו    ש רה, ועם כל אהבת תו מרן ב
והו!  ורה, לא היה מזכה הרבים כמ ת  ל

 דברי הגרש"ז אוירבך על מרן 
שלמה  פעם   רבי  הגאון  למרן  תי  ובא ומר,  א יביע  של  דש  ח חלק  ר  ו לא יצא 

ו   ורה שלמדנ ו חב ו היינ ותנ ר לי: בצעיר ר, אמ וירבך להביא לו את הספ זלמן א
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כה, אם  וא ז חד לא זכה למה שה ו, ואף א תנ רב, וגם מרן היה אי ד בכולל ע ח י
ו   לנ ר  ונשא עותקים,  ות  מא חמש  ושי  בק דפיסים  מ פר,  ס פיסים  מד ו  חנ אנ

בב ד  ו ד  ע ומי עותקים,  אלפי  דפיס  מ ר,  ו לא שמוציא  פר  ס כל  ומרן  ת,  י
ו   ואנחנ זכה  וא  ה למה  דע  יו תה  א ג',  ורה  מהד ב',  ורה  מהד להוציא,  ך  ממשי
אבל   ו,  לעצמנ ו  דנ ולמ ישבנו  ו,  שלנ ורה  הת על  קמצנים  ו  היינ ו  אנחנ כי  לא? 

רה בעם ישראל.  ו ץ ת ר הלך והרבי רך צעי וד כאב וא ע  ה

פניפעם   ת  א להקביל  ו  בא ת,  חר ו    א ורא ח,  פס ועד  המ חול  ב ך  רב אוי רב  ה
פולים,   קי עם  ומנים  מס פיו  וד ומר,  א יביע  שו"ת  ר  ספ שלחנו  על  ונח  שמ
ך   רב אוי הרב  פני  חר?!...  א ר  ספ מצא  לא  רב  ה ד  כבו הנוכחים,  חד  א ר  אמ
חושבים   ולי  א תם  א יוסף?  דיה  וב ע רב  ה זה  מי  דעים  יו אתם  והשיב,  רצינו,  ה

ל ר  ומ א אני  אבל  ר,  דו ה פוסקי  מ ד  ח א וא  מאה  שה לפני  היה  אם  שגם  כם 
נה  ו אז  - ש פוסקים שהי ולי ה ת גד ת שמו דולי   - ומנה א חשב מג גם אז היה נ

ור!  וסקי הד  פ

 הוא הגבר הוקם על 
מרן  זה   זה  ונה,  שמ ת  ריי ולק נה  ולדימו ת  לאיל והלך  הספר  ת  א שסגר  מרן 

ר   ול ו ס ת, שלא הביא ותנו באמצע הלילה על שקיבל מכתב מבלני ר א שהעי
ו   פש נ ר  שמס מרן  זה  יבה,  מהיש ו  ות א רקו  שז ור  לבח שדאג  מרן  זה  וה,  למק
ות   ולמנ ך  להמשי פשר  וא ותם,  א ו  רב ויק תם  ו א ו  שיקבל פיה,  תיו א ודי  יה על 

ו תיו.  ו אלף  ממעל מחמשים  למעלה  היום  יש  ה'  ך  רו ב זכה,  וא  ה חינם  ל לא 
שנה   שבכל  פילל  ומי  מילל  מי  וסף",  י "בני  רה  תו ה תלמודי  ברשת  דים  יל
הולכים   ולם  וכ ח',  ות  כית ת  א דים  יל אלפים  ת  חמש ל וב  קר יימים  מס
נראה   ו  בעינינ ו  חנ שאנ חלמנו  לא  המהפכה.  רה  נוצ וכך  ות.  דוש ק ת  לישיבו

ו מ היום  הזאת.  המהפכה  ת  תחילה.  א שבלכ חילה  לכת הם  רדיים  פ ס ות  סד
ול של מרן!  ו הגד וח  הכל מכ

הוא  אבל   אבל  ר,  ו הד ת  א שהציל  היה  רבנו  משה  של  שהשבח  נכון  ו,  תזכר
לא  עיסוקיו  כל  עם  ו,  עצמ על  תר  וי לא  זצ"ל,  מרן  גם  עצמו.  ת  א גם  הציל 

ובכל   רבים,  ד  י תבי  כ וד  וע רים  ספ חמישים  מ למעלה  כתב  ו,  וד לימ ת  א עזב 
נה יוצאי ו של מרן  ש ותי פת ו של מרן, ש רת תו רים מ ואלפי ספ ות  וד מא ם ע

בכל   תו,  ור בת עוסקים  ולם  בע מקום  בכל  כי  לרגע!  ו  אפיל ר  בקב ות  נח לא 
 רגע.

ללמד,  כל   מנת  על  ד  ללמו לשמה,  רה  תו זו  ו,  הז ך  דר ב ך  להמשי ך  צרי ד  ח א
המשיח,   על  בלילה  חלם  ש שאמר  מרן,  של  ולה  הגד הזעקה  ת  א ו  תזכר

מתעכב  שהוא  ו  ל ר  דעים    שאמ יו לא  ראל  יש מעם  דים  יל יליון  שמ בגלל 
ו   ואת ו צו ר הזה. ז דב ועבדים ל ויבים ומש ר שמע ישראל! כמה אנחנו מח ומ ל
המשטינים   כל  כנגד  וד  לעמ וכל  שנ עלינו  תגן  ו  ות זכ מרן.  של  וחנית  ר ה

ושנה. אמן. רה לי ר עט חזי ונמשיך לה    והמקטרגים, 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בשורה משמחת! 
 בקרוב יצא לאור הספר שרבים ציפו לו

 תשע"ט" -"השיעור השבועי 
אוצר בלום של הלכות פסוקות, פלפולים 

ישרים, עובדות והנהגות, והשקפה טהורה,  
 מאוצרו הבלתי נדלה של 

 מרן הראשון לציון שליט"א 
 להקדשות: 

054-6888-382 

 

 בואו להיות שותפים בהחזקת והפצת השיעור הגדול בתבל שיעורו השבועי של 
 מרן הראשון לציון שליט"א 

 ---   !!![חצי מחיר]  חודש הקרובמצטרפים בל  תדמיוח  הנחה  ---

 : = הנחה חבילה חודשית

 ש"ח.  85 עלונים לחודש( + שליחות עד הבית, 200עלונים לשבוע )סה"כ  50עד  

 ש"ח.  110 עלונים לחודש( + שליחות עד הבית, 400עלונים לשבוע )סה"כ  100עד 

 ש"ח.  130עלונים לחודש( + שליחות עד הבית,  600עלונים לשבוע )סה"כ  150עד 

 ש"ח.  150עלונים לחודש( + שליחות עד הבית,  800עלונים לשבוע )סה"כ  200עד 

 ניתן לרכוש חבילה גדולה ואנו נדאג לחלק את שאר העלונים לזיכוי הרבים. 

 !מצווה לשלם מכספי מעשרות

 היו שותפים בהוראת קבע או בתרומה חד פעמית להוצאת הגיליון!!!

עבור "השיעור ולציין:  0546888382העברה בביט  .2ע"ש עמותת חזון עובדיה בנשר.  225485מ.ח.  523הפקדה לחשבון בנק: מזרחי טפחות סניף :  .1

 .)הרב דוד( 0775676076פלא':  .4 עבור "השיעור השבועי".ולציין:  https://nedar.im/7004246 קישור דיגיטלי מאובטח להו"ק: .3 השבועי".
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הגשת פתיחת תיק סתיו נ' לוי
זמן ביצוע הפעולה: 17/11/2021 18:41

מספר אסמכתא למעקב: 8790572
 
 

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.


