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 אבל יחיד עשי לך
, היד אינה נשמעת הלב ממאן להאמין

לכתיבה על מרן בלשון עבר, מי היה 
מאמין שדור שלם שבכל חלק מחייו 
היתה לאור דמותו של מרן  מאור 
ישראל, מאור ישראל ממש, לא רק 
כשם ספרו, הקרין אור ואהבה לכל 
יהודי באשר הוא, בכל אירוע לטוב ולרע 
היתה דעת קודשו נשמעת, היה שמח 

מש בשמחת כלל ישראל ובוכה מ
כשהיה שומע על יהודי שהצטער, דתי 
כחילוני, קרוב ורחוק, אזרח וחייל, כי 
תמיד עינו הייתה צופה למרחוק וגם 
אלו שהיו רחוקים, קירבם כבניו והרעיף 
עליהם אהבה כאב לבן אם זה אלו שזכו 

לברכה וחיבה עם להגיע למעונו וזכו 
אם זה ע"י שליחיו הלטיפה הידועה, ו

בכל עיר מושב הנאמנים אותם שתל 
לקרב  ,וכפר על מנת להיות ידו הארוכה

והיה שואל  ,יהודים ולעזור לכל נזקק
ומתעניין לכל נציג שהגיע לקבל את 
ברכתו, והוא הענק שבענקים היה יורד 
לפרטי פרטים בכל ישוב וישוב, מה 
קורה שם, יש תלמוד תורה, יש מקווה 
טהרה, וכמה היה שמח לקבל דיווחים 

ען הכלל בכל תחומי גים למעל היש
 הרווחה והעזרה כאחד. היהדות, 

 בדידי הווה עובדה 
היה זה לפני שש שנים עת נכנסנו אל 
הקודש פנימה יחד עם משלחת של יקב 

אני, שרק  .שהיה בכשרות שבנשיאותו
הצטרפתי אל המשלחת כדי לנצל את 
הזכות לבקר בהיכלו, ניגשתי לקבל את 
ברכתו, ואז היה זה ר' אריאל אטיאס 
הי"ו שהציג אותי בפניו כמי שנמצא 
בראשל"צ ומרן זיע"א שהיה ידוע 
בכאבו על כל יהודי פנה אלי בדמעות 
תוך כדי שהוא מלטף את פניי וכולי 

ען ילדי צמרמורת, 'אנא' תפעלו למ
ישראל לפתוח עוד תלמוד תורה, שיזכו 
לומר קריאת שמע, שיידעו הלכות, כמה 
שכר גדול יהיה לכם, וכך כשכל 
המשלחת לידו, מה שעניין אותו זה 
חינוך ילדי ישראל. וכמה ברכות הרעיף 
ובזכות דמעותיו אלו קם תלמוד תורה 

 נוסף לתפארה בראשון לציון.
ואכן כמה אהבה היתה לו לכל יהודי 

הוא קיבל אהבה ענקית מעם ישראל 
שלא ידע עם ישראל  ןבהלווית המיליו

ליון איש, מספר שלא נתפס, יכמותו, מ
הולכים ובוכים אלפים רבים עם חולצות 
ֵאֶבל קרועות, ילדים ונערים שייתכן 

או אותו, רק בתמונות, שאפילו לא ר
אברכים ובני תורה, רבנים עמך ישראל, 

ומנהיגי המדינה,  דיינים גדולי ישראל
כולם ראו בו את המנהיג של העם 

הרועה הנאמן שעלה בסערה. היהודי  
 א.י.                       זכותו תגן עלינו אמן

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עמוד ההוראה, שריד לדור שר התורה ו מנהיג העם היהודי, רבן של ישראל,
,  דעה, אשר נשא את משא העם על כתפיו, הרועה הנאמן, פאר הדור והדרו

 פוסק הדור, עמוד האש לפני המחנה, משיירי כנסת הגדולה, המאור הגדול
 

 מרן
 רבינו

 הגדול



 

 הרב אריה כהן  מאמר השבוע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ופרשיו אבי אבי רכב ישראל
את גדולתו של מרן לא ניתן לתאר, גדלותו בתורה היא 
מפורסמת שמי שמעיין בספריו מבין שיש לנו פה 

ירו זאת גדולי ישראל שגם אם עוצמה שכפי שהגד
 היה מגדולי הדור.  –היה חי לפני מאה שנה 

 בדידי הווה עובדה
היה זה בכתובתו הקודמת בטרם עבר לשכונת הר נוף 
. הייתי נוכח במעמד שלא סר מעיני, כולנו חיכנו 
לקבלת קהל, והייתה אישה שמשום מה לא נתנו לה 

ת, אם להיכנס, היה עומס ותור ארוך של שאלות קשו
זה רבנים ודיינים ועוד, האשה שראתה שאין לה 
סיכוי החלה לבכות, מה אני בסך הכל רוצה? ברכה 
שהילדים שלי יהיו צדיקים, אבל התור הארוך לא 
איפשר. לכולם דחקה השעה, ואז הדלת נפתחת ומרן 
בכבודו ובעצמו יוצא מהחדר, הוא ששמע את קול 

א היה מסוגל הבכי שלא היה חזק אך הגיע לאוזניו, ל
לשמוע אדם בצער, הוא יצא  ושאל למה הגברת בוכה, 
היא מספרת לו, אני רוצה ברכה שהילדים יהיו 
צדיקים, הרב שכאבה לא איפשר לו להמשיך בקבלת 

בירך אותה כשהיא כולה נרגשת ובוכה  -הקהל הרב 
ומרן הרעיף ברכות שתראה נחת מהילדים שיזכו 

ם עין אחת יבשה, להיות גדולי ישראל, לא נותרה ש
כולם בכו שם ... איך לא שמו לב לכאב של אישה 
שבסך הכל ביקשה על ילדיה ומרן הגדול שמע ויצא 
ונתן לכולנו שיעור מאלף במאור פנים שצריך כל יהודי 
לקבל, וביחס וההבנה שצריך להעניק לכל יהודי, וכל 

 שכן ליהודי במצוקה.
נה שאבד קשה לדבר על מרן בלשון עבר, אוי לה לספי

קברניטה, אוי לנו שאבדנו את מרן מלכא מאור עינינו 
ןמכוון דרכינו, מי יתן לנו תמורתו, ה' יתברך ירפא 
שבר עם ישראל כולו בהילקח מאיתנו פאר הדור, 
הענק שכל הדור נשען עליו וראה בו הדמות התורנית 
וההלכתי המקיפה ביותר, הדמות שידעה להיכנס 

ם פסק ללא היסוס, כח לכל עניין בהלכה ולצאת ע
הפסיקה שלו, שלא פסח על שום נושא ולא השאיר 
ספיקות, והכל בגאונות אדירה שהתבטאה בסגנון 
הכתיבה שהיה שווה לכל נפש, כך שכל יהודי בכל 
העולם כולו ידע שיש כתובת אחת בעולם לכל שאלה 
הלכתית, אלו הם ספריו של מרן, אותם הנחיל לעם 

ברזל, כן הוא חי, עוד יוסף חי, היהודי כולו כנכס צאן 
ביחוה דעת, ובחזון עובדיה, ביביע אומר ובמאור 
ישראל, כולם הם הירושה שהותיר לנו אבינו רוענו 

 לדורות. זכותו תגן עלינו אמן   

 מנהיג הדור –לדמותו של אביר הרועים 
תשעים ושלש שנות חיים, למעלה משמונים וחמש שנות עמל 
התורה ללא הפסקה בהתמדה עצומה, למעלה שבעים ושלש שנות 
רבנות ודיינות, ולמעלה מחמישים שנות הנהגת העולם התורני... 

הדור הקודם הביטו בהשתאות במופלא התורני  דמות ענק שגדולי
שידיעותיו בתורה היו סלע קיומו של עולם התורה, ההוראה 

 והפסיקה בדור האחרון.
 

ידוע הסיפור אותו סיפר בנו הגאון הגדול הראשון לציון שליט"א 
אודות שני ענקי התורה מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זיע"א 

בסקי זיע"א שהיו לומדים בכולל בני ומרן הגאון רבי שמואל רוזו
ציון בירושלים ומרן רבינו זיע"א היה מגיע לכולל זה רק אחר 
הצהריים. ובכל פעם בהם הייתה ביניהם מחלוקת הלכתית היו 
מסכמים שאחה"צ יבוא רבי עובדיה יוסף ונשאל אותו מי צודק. 
והנה מגיע הרב עובדיה לכולל ושניהם שוטחים כל אחד את טענתו 

ברתו והוא במתק לשונו, בנימוס והערכה לענקי תורה אלו היה וס
אומר 'כמו שכבודו אומר פוסק זה וזה וזה וכך היה מונה עשרות 
פוסקים לשיטתו של האחד, ולשני אמר כמו שכבודו אומר פוסק זה 

 וזה וכו' עם עוד עשרות נוספים לצד האחר. 
גבולות. מצד ופשטותו כלפי האחר לא ידעו  וגדולתו לצד ענוותנות

אחד היה רך ורגיש מאין כמוהו, יכל לבכות בדמעות שליש על כל 
מקרה של יהודי אם זה חייל שנפגע או מקרה מצער אחר היה בוכה 
כאילו זה בנו, מצד שני בהנהגת ציבור ובפסקי הלכה לא חת מפני 
איש, וידע לומר דבריו ברמה ולחם מלחמת ה' בצורה שלא היה לה 

 אח ורע.
 

די ראה צורה של חיבור למרן בדרכו שלו. גדולי התורה ראו כל יהו
בו עמוד התורה שאיתו יכלו להשתעשע בדברי תורה, רבנים ודיינים 
ראו בו עמוד ההלכה שלאורו פסקו את פסקם, וספריו היו להם 
לחומה ומשענת בכל בתי הדין והקהילות בהם פעלו, כל מחבר ספר 

לכל נושא תורני בו יכלו  תורני ראה בספריו מעין אנציקלופדיה
להיעזר, עמך ישראל ראו בו הפוסק שספריו עיטרו כל בית יהודי 
כמעט בארץ ובתפוצות אשר נתן מענה מושלם לכל מקרה במהלך 
חייו של האדם, בחורים צעירים ראו בו את הדמות התורנית 
הראויה לחיקוי בעמל התורה, ילדים ראו בו את גדול הדור שדור 

ו, מנהיגי עולם, מלכים ושרים, מנהיגי המדינה, שלם הולך לאור
שגרירים ושועי עולם ראו בו כמנהיג הבלתי מעורער של העולם 
היהודי, כותרות העיתונים במדינות רבות היו כמנהיג הרוחני 
הגדול ביותר, הרב של כדור הארץ, הרב הגדול בעולם, כולם ראו בו 

נהגת אמת דמות של השראה רוחנית טהורה ללא כחל וסרק, ה
שלא בחלה לומר את האמת הצרופה גם לפני מנהיגי אומות העולם, 
שכיבדוהו מאוד וכשהיה מגיע לחו"ל לחיזוק הקהילות היהודיות 
היה מקבל משליטי המדינות כבוד מלכים, 'מאן מלכי רבנן' שגדולי 
מנהיגי אומות העולם ראו בו כתובת גם לפניות אישיות לעצה 

ות אפילו ממנהיגי העולם הערבי לברכה וברכה, לא פעם היו פני
 ולרפואה כשהיה משתמש בזה לעזור ליהודי התפוצות. 

 

בכל העולם היהודי היה אבל המוני, עוד בתקופת מחלתו האחרונה 
היו אלו ימי תפילה וזעקה בכל העולם היהודי, יש מקומות 
שהרגישו כמו יום כיפור כששמעו רק שהוא חולה, כל שכן עכשיו 

ד מישראל, ונשבה ארון האלוקים, הלב נקרע לראות שגלה כבו
ילדים קטנים שלא טעמו טעם חטא ומרגישים צורך לעשות קריעה 
בבגדם על סילוקו של הצדיק, והולכים שעות ברגל הרבה לפני 
הכניסה לירושלים כשהם ממררים בבכי, זה היה אבא של עולם 

ליו התורה בכלל והעולם הספרדי בפרט, אם לא הוא שכיתת רג
שנים רבות מעיר לעיר וממושב למושב להוציא יקר מזולל, שהיה 

 מזכיר תמיד 'אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה'. 
 

ת יהדות ספרד המעטירה, דור שלם למעלה מארבעים שנה, רומם א
זקף את קומתה, ודאג להנחיל לרבבות את אהבת התורה במתק 
לשונו עד שזכה שרבבות רבבות בני עולם התורה הספרדי שגידל 
והקריב את חייו למענו החל מגני ילדים ועד שהגיעו כנשואים 
לכוללי האברכים כל אלו כבניו ליוו אותו כבני תורה, דור שלם 

ל שלפני ארבעים שנה זה לא היה, והוא הענק, שהוציא יקר מזול
כחלוץ לפני המחנה שיקם את עטרת תפארת יהדות ספרד שגמלה 
לו אהבה עצומה לכוח תורתו, למיליון לבבות כאובים, מיותמים, 
אבלים ושפופים, המרגישים כי נלקח מהם היקר להם מכל, והם, 

ר מבוגרים כילדים ממררים בבכי עם השמע הבשורה המרה לאח
יום תפילות קורע לבבות, בהם תלו תקוות וקיבלו קבלות כבר 
תקופה לרפואתו, אך בורא עולם שרצה את המאור הגדול לידו 
תחת כסא הכבוד לקח אותו בסערה השמיימה והותיר אותנו 
אבלים וקרועים כצאן שאין לו רועה ממש, כשריפת בית אלוקים, 

ה תחליף ולא יהיה המבט הקרוע בפי כולם של אבידה גדולה שאין ל
לה תחליף, על ההפסד הגדול וההחמצה הגדולה שאולי לא ניצלנו 
מספיק את היותו עימנו עלי אדמות, מי יתן לנו תמורתו, מי יתן לנו 
חליפתו, לא נוכל לעמוד על גדולתו עוד שנים רבות, ורק נותר 
להתפלל לאבא שבשמים שירפא שברנו ויחיש גאולתנו ויקיצו שוכני 

כה יחד לראותו עם כל הצדיקים וגדולי הדור בביאת גואל עפר ונז
 צדק ובבנין ירושלים ננוחם אמן. 

 

 מרן זיע"א מספיד בהלוית מרן הגר"י צדקה זיע"א



 

 השיעור ביזדים הורם הנזר והוסרה העטרה
המפורסם והותיק ב'יזדים' כולם מכירים עד לתקופה  את השיעור

האחרונה שבשל חולשתו של מרן עבר השיעור לבית מדרשו היה 
מוסר מרן זיע"א בבית הכנסת היזדים בירושלים. אך ייסוד 

 השיעור היה כך:
בשנת תשל"א ז' בתשרי נפטרה הרבנית אסתר זר ע"ה אלמנת הרב 

-תורה בקהילות משהד הצדיק רבי אליהו זר זצ"ל שהיה מרביץ
פרס והבוכרים, בגבולות הערים דשקנט, רבי אליהו נתפס ע"י 

 הקג"ב והוגלה לסיביר, ואחר שבוע ימים הגיעה הבשורה כי נפטר.
ראה כך והחליט  – 21בנו בכורו רבי יצחק זר זצ"ל שהיה בגיל 

שחייבים לברוח מגבולות בית המועצות לפרס למשהד ומשם עלו 
רץ הקודש והתיישבו בעיר בני ברק, בשנת תשל"א שנה לא 07לפני כ

נפטרה כאמור הרבנית אסתר ע"ה ורבי יצחק זר זצ"ל הקים לע"נ 
אביב -שיעור קבוע ובא למרן רבינו הגדול שהיה הרב הראשי לתל

 ובקשו לתת שיעור קבוע בבית הכנסת עולי משהד בבני ברק.
רבים נענה הרב רבינו זצוק"ל שכל כולו היה הרבצת תורה וזיכוי ה

על אתר והסכים, וכך מידי שבוע היו גודשים מאות רבות את איזור 
בית הכנסת עולי משהד בבני ברק לשיעורו של רבינו הגדול. כל כך 
הרבה אהבה וחיבה הרעיף על הציבור הקדוש שציפה מידי שבוע 

 בכיליון עיניים לשיעורו של מרן.
"ל לכהן פאר בשנת תשל"ג בחודש חשון נבחר מרן מלכא זצוק

כראשון לציון והרב הראשי לישראל, וגם אז לא פסק מלהגיע מידי 
 שבוע לבני ברק לשיעור ביזדים הבני ברקי.

שנתיים אחר כך בשנת תשל"ה פנה מרן לרבי יצחק זר זצ"ל וביקשו 
שיסכים להעביר את השיעור לירושלים. אמר לו 'לפרסים של 

רסים גזירה שוה' אמר ירושלים' לבית הכנסת 'היזדים' 'פרסים פ
מרן, הדרך מירושלים לבני ברק וחזרה לוקחת זמן וחבל, יש חשש 
לביטול תורה, הרב זר נענה והסכים ומרן זצוק"ל אמר לרבי יצחק 

תדע לך, השיעור הוא קבוע לע"נ מרת אמך ע"ה, ושיעור זה נמשך  –
בכל מוצאי שבת ממש עד להסתלקותו של מרן, והכל בגלל שייסודו 

 מסירות נפש גדולה. היה ב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מרן זיע"א מרעיף ברכות חמות לצאצאיו של רבי יצחק זר זצ"ל
 בנו הגאון רבי יעקב שליט"א אב"ד בבני ברק וילדיו במעונו של מרן

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בנו של ר' יצחק זצ"ל ר' רפאל הי"ו מעניק למרן תמונה נדירה בה נראים 
 חתי לפני שנים.מרן הרב והרבנית באירוע משפ

למטה: מרן מברך בחום את נכדו של רבי יצחק כשתמיד הזכיר את הזכות 
 בהפצת תורה וזיכוי הרבים הגדול הגדולה של הסבא 

מרן זיע"א עם מימין הגה"ג רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר 
 מועצת גדולי התורה.  ועם מקורבו וחביבו של מרן ח"כ הרב אריה דרעי מקים עולה של תורה 

 

 מרן זיע"א עם הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א ראש ישיבת פורת יוסף 
 



 

התמונות בעמוד זה ובעמוד קודם קיבלנו לזיכוי הרבים ולכבודו של מרן באדיבותם של פוטו ציון ברחוב רבי עקיבא בבני 
מהארכיון הנדיר והאדיר של תמונות מהשישים שנה האחרונות ועד היום במחיצתו של מרן זכותו תגן עלינו, אשר גם ברק 

 מעומק הלב.ב"ב במשך השנה מאפשרים לנו ללקט תמונות נדירות. בשם המערכת וקוראי העלון אנו מודים לפוטו ציון 
 
 

 
 

 מרן מימין עם הראש"ל הגה"ג 
 רבי אליהו בקשי דורון שליט"א 

תמונה נדירה מלפני ארבעים שנה מרן משמאל עם במרכז 
ק"ל ראש ישיבת פונביז' ומימין הגה"ג רבי דוד פוברסקי זצו

 הגה"ג רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א ראש הישיבה כיום 
 

 מרן זיע"א בירידה מהמטוס במסע התעוררות באילת
 

מרן זיע"א 
בהליכה לילית 
אותה הוצרך 
לרפואה עם 
משמאל בנו 

הגאון רבי משה 
 שליט"א

 

 מרן בודק פרשיות תפילין מרן בודק שתילי הדסים בגינת הבנין


