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ְשַנת תרפ"א.  ְבָרָכה נֹוַלד בִּ יק לִּ  וֹ ַקְטנּותמִּ ָהַרב עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ֵזֶכר ַצדִּ

ידָהַרב  ְתמִּ ּמּוד ַהּתֹוָרה, ּוְבַאֲהָבתֹו  הִּ ַלּתֹוָרה ָלַמד יֹום  ַהְגדֹוָלהְבלִּ

י ַהָגדֹול ֶשָשְררּוַלְמרֹות ַהדֹ  ָוַלְיָלה  ְבֵביתֹו.  ַחק ְוָהֹענִּ

ְשַנת התשל"ג -ַאט ְתַפְרְסָמה ְגֻדָלתֹו ָהֲעצּוָמה ַבּתֹוָרה ּובִּ ַאט ָהְלָכה ְוהִּ

ְבָחר  אשֹון ְלַכֵהןנִּ ְשָרֵאל. ָהַרב ָהָיה  ָכרִּ י ְליִּ ּיֹון ְוָהַרב ָהָראשִּ ְגדֹוֵליְלצִּ  מִּ

ְש  ָכל ַקְצֵוי ֵּתֵבלַהדֹור ּוָפנּו ֵאָליו בִּ  ְביֹוֵתרָקשֹות  לֹותְשאֵ . ֵאלֹות מִּ

לּו ֶשָבֶהם יֵדי ֲאפִּ ים ַּתְלמִּ ים ֲחָכמִּ ְתַקּׁשּו ְגדֹולִּ  ֶאל ָקבּועַ  ְבֹאֶפן ֻהְפנּו, הִּ

ָמֵצא ַוַדאי ֶשֶאְצלוֹ  ְבָיְדָעם ָהַרב  . ַמֲעֶנה יִּ

ים כּוי ָהַרבִּ ים ֶאת ָכְך  ְלֵשם .ָהַרב ָעַסק ָכל ַחָּייו ְבַהְרָבַצת ּתֹוָרה ְוזִּ ֵהקִּ

ים ס ֶשָפֲעָלה ָרב"ְּתנּוַעת ש ֹות ְלַחֵזק ֶאת לֹוְמֵדי ַהּתֹוָרה ּוְלָקֵרב ֲאָנשִּ

ינּו ְצוֹות ְלָאבִּ ְתַרֲחקּו ֵמַהּתֹוָרה ְוַהּמִּ ם ֶשהִּ ְפַטר . ֶשַבָּׁשַמיִּ ְשַנת ָהַרב נִּ בִּ

יל   .39התשע"ד ְבגִּ

 
 
 
 
 
 

ָרה ַהְתָמָדתו                ּתו   ּבַ
 

ים  ְחרּור ְיֵמיַהָּימִּ ְלֶחֶמת ַהּׁשִּ ְתַפְרְסמּו  .מִּ ם הִּ ְבחּוצֹות ְירּוָשַליִּ

ַעל ָכל  ַהֲאָפָלהָבֶעֶרב ָחָלה חֹוַבת  00:11ֵמַהָּׁשָעה  ָהֵחלמֹוָדעֹות: "

יר!"  ְדֹאג  -ָבֵּתי ָהעִּ ת ַחָּיב  לִּ ְכֵדי  ֵּתָרֶאהֶשֹּלא  ְלָכְךָכל ַביִּ ַפת אֹור, בִּ טִּ
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יץ ֶאת  ים ּוְלַהְפצִּ ים ֲאָנשִּ ְמָצאִּ ֶשֹּלא יּוְכלּו אֹוְיֵבינּו ְלַזהֹות ֵהיָכן נִּ

ים.  ַהָבּתִּ

 ְבַהְשָאַרת ַהְטמּוָנהָהַרב עֹוַבְדָיה יֹוֵסף מּוַדע ַגם הּוא ַלַסָכָנה ַהְגדֹוָלה 

תאֹור  ְלֹמד? בִּ , ַאְך ָמה ַיֲעֶשה? ֵכיַבַביִּ ְזַמן ְפָרטַצד ֶאְפָשר ֶשֹּלא לִּ  בִּ

ּמּוד ּתֹוָרֵתנּו ַהקְ  ְתַחֵזק ְבלִּ יְך ְלַהְרבֹות ְזֻכּיֹות ּוְלהִּ  ,דֹוָשהָכֶזה בֹו ָצרִּ

 ְלַנֵצַח ֶאת אֹוְיֵבינּו! ַחָּיֵלינּוְיַסַּיע ְבָיד  ֶשַּוַדאיָדָבר 

ְתרֹון ... ֵביתֹו ֶשל ָהַרב עֹוַבְדָיה ְבַאֲהָבתֹו ַהְגדֹוָלה ֶאת ַהּתֹוָרה ָמָצא פִּ

חּוץ  ְרֲאָתה מִּ ַפת אֹור ֹלא נִּ תָהַרב ָהָיה ַבֲעָלָטה ְגמּוָרה, טִּ י  .ַלַביִּ ַגם מִּ

ָהה שּום ָמקֹור ֶשל אֹור. ַאְך ְבתֹוְך  ת ֹלא זִּ ֶשָפַתח ֶאת ֶדֶלת ַהַביִּ

ַּתַחתַהֶחֶדר,  יָכה ַלֻּׁשְלָחן מִּ ְשמִּ יק ָהַרב ֶאת ַהֵנר. ָעָבה ַהְּמֻכֶסה בִּ ְדלִּ , הִּ

ים ְוהּוא יֹוֵשב  ,ָכפּוף ָשםָהַרב עֹוַבְדָיה יֹוֵשב  דֹו ֲעֵרָמה ֶשל ְסָפרִּ ְבצִּ

  ...ֵּיןּוְמעַ 

ים  ים, ַחָּילִּ ָהעֹוָלם ֻכלֹו רֹוֵעש ְוגֹוֵעש... ַרַעש ֶשל ַהְפָצצֹות ּוְמטֹוסִּ

ים, ְוָהַרב  ְפָצעִּ ים נִּ ים ַוֲאָנשִּ ּמּוד ְוֹלא ָשם ֵלב  קּועַ שָ יֹורִּ ֻכלֹו ַבלִּ

ְתַרֵחש יבֹו. ַהַגב  ַלּמִּ ם  כֹוֵאבְסבִּ יָבה, ָהֵעיַניִּ צּוַרת ַהְּישִּ ימִּ  ְבֹקשִּ

י ַהְפָסָקה  ַבּתֹוָרהְורֹואֹות, ַאְך ָהַרב עֹוֵסק  יָמה  –ְבלִּ  תֹוָרֶתָך ָאַהְבּתִּ

י!  יָחתִּ יא שִּ  ָכל ַהּיֹום הִּ

 

 

 

ָרָתם        יבּות ּתו  ל ֲחש ִׁ ֶׁ ת ש  קו  ינו  ל ּתִׁ ֶׁ יתש  ן ּבֵּ  ַרּבָ
 
 

יֵאל  יַע ָהַרב ֲארִּ גִּ יַפַעם הִּ יָט"א ֶאְדרִּ  ,"ַהר חֹוָמה"ֶשל ְשכּוַנת  ַרָבּה ,ְשלִּ

ם מָ  ָפֵגש עִּ ְשֹמַע ַעל  עֹוַבְדָּיהב רַ ב ַזַצ"ל. הָ רַ ן הָ רָ ְלהִּ ָשַמח ְמֹאד לִּ

ם"ַהר חֹוָמה"ַהְּׁשכּוָנה ַהֲחָדָשה, ְשכּוַנת  ירּוָשַליִּ ְבֵנית בִּ  ,, ַההֹוֶלֶכת ְונִּ

ְשכּוָנהְוָרָצה ְלָבֵרר ֶשַהּתוֹ  ים בִּ  ֲחָדָשה זֹו.  ָרה ְוַהְקֻדָּׁשה שֹוְררִּ
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יָשַאל ֶאת ָהַרב  ל"ַזצַ ב רַ ן הָ רָ מָ  : "ֵיש ַבְּׁשכּוָנה ַהֲחָדָשה ָבֵּתי ֶאְדרִּ

 ְכֶנֶסת?" 

ים!" ָעָנה ַרב ַהְּׁשכּוָנה.   "ֵיש ַרבִּ

ְתַמֵלא ְמָחה ָהַרב הִּ ְקֻדָּׁשה...  הֹוֶלֶכתַהְּׁשכּוָנה  ,ָברּוְך ה' .שִּ ְוָקָמה בִּ

ְמָחתוֹ  ְכמוֹ ַעל  ְבָחְזָקה ָהַרב ָטַפח ְבשִּ יֵאל שִּ  . יֶאְדרִּ  ֶשל ָהַרב ֲארִּ

 

יְך ְוָשַאל: "ָהַרב עוֹ  ְמשִּ ים?" ַבְדָיה הִּ  ּוְלָבֵּתי ַהְכֶנֶסת ֶיְשָנם ַרָבנִּ

ינּו ּוְבָכל ֵבית ְכֶנֶסת ֵיש  .ֵיש ,"ֵכן ְמָחתֹו ֶשל ָהַרב     !" ַרבָזכִּ שִּ

יָחה  יף ְטפִּ  . נֹוֶסֶפתעֹוַבְדָיה ָגְדָלה עֹוד יֹוֵתר ְותֹוְך ְכֵדי ְדָבָריו הֹוסִּ

 

ְקֶוה ֵיש?"  יְך ּוְמָבֵרר: "ּומִּ  ָהַרב עֹוַבְדָיה ַמְמשִּ

ם ַרָבנּות ."ֵיש ית אֹותוֹ  ָבְנָתה ְירּוָשַליִּ " ַהְּׁשכּוָנה ֲהָקַמת ְבֵראשִּ

ְמָחתֹו ֶשל ָהַרב  ם ָגְדָלהשִּ ְבָעַתיִּ ם ְשכּוָנה .שִּ ְקֶוה עִּ ַמָּמש  ְכָבר זוֹ  ,מִּ

יְך ְוָטַפח !תְשכּוָנה ְראּוָיה ּוְמֻתֶקנֶ  ְמשִּ יחֹות ָהַרב הִּ  נֹוָספֹות ָשלֹוש ְטפִּ

ְכמוֹ ַעל  יחֹות. ֶשל ַרב ַהְּׁשכּוָנה שִּ  יֹוֵתר ָהיּו ֲחָזקֹות ֵאלּו ְטפִּ

ְמָחה, טְ ֵמַהקֹוְדמֹות יחֹות ֶשל ַאֲהָבה ְושִּ  . פִּ

 

ים רַ הָ  יף עֹוד ְושֹוֵאל ְשֵאָלה ַאֲחרֹוָנה: "ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ַלְּיָלדִּ ב מֹוסִּ

ים ֵיש ַבְּׁשכּוָנה ַהֲחָדָשה?"  ירִּ  ַהְצעִּ

ְתַרְגשּותֹו  ,ָהַרב ָעָנה: "ָברּוְך ה' ים ַּתְלמּוד ּתֹוָרה". הִּ ינּו ַהָּׁשָנה ְלָהקִּ ָזכִּ

  בוֹ  ּתֹוָרה ַּתְלמּוד ַבְּׁשכּוָנהָרה ֶשֵּיש ַהְבשוֹ  ּוְלֵשַמעֶשל ָהַרב ָגְבָרה, 

ים ְטֹפַח  ֵביתֶשל  נֹוקֹותיּתִּ  ַבּתֹוָרה עֹוְסקִּ יְך לִּ ְמשִּ ְמָחהַרָבן, הִּ  ְבשִּ

ְמעֹותְוַנַחל ֶשל  ְמָחה דִּ יף ל"ַזצַ  ָהַרב ָפַרץ ֵמֵעיָניו... שִּ  ְבַעְנָותוֹ , הֹוסִּ

יֵאל ָלַרב ְוָאַמר, ַהְגדֹוָלה יר ֲארִּ ֶּמנּו ַהָצעִּ ים מִּ ּׁשִּ  ֲהֵרי: "ָשָנה ָבַכֲחמִּ

ם, ָלעֹוָלם ָבאנּו ְלָמה יל ֹלא אִּ ְשבִּ י ֶאת ְלַזכֹות בִּ  ם?... "ָהַרבִּ
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ְדקּותו        צִׁ
 
 
 

ים ְבֵבית ַהְכֶנֶסת ֶשל הָ  ים ַהנֹוָראִּ לֹות ַהָּימִּ ְפָלאֹות ְּתפִּ ַרב ָהיּו נִּ

ְמיָֻחד ם ָהַרב ְבֹראש ַהָּׁשָנה  .בִּ ְתַפֵלל עִּ ְזכֹות ּוְלהִּ ים ָרצּו לִּ ים ַרבִּ ֲאָנשִּ

ים פּורִּ ים.  ֵבית .ּוְביֹום ַהכִּ ְתַפְללִּ יל ֶאת ָכל ַהּמִּ ְלָהכִּ  ַהְכֶנֶסת ָהָיה ַצר מִּ

 

יםַהְכֶנֶסת  ֵבית ָבֵאי ָכל יַרת ַהֹקֶדש ַהְּמיֶֻחֶדת  ָהיּו זֹוכִּ ָלחּוש ֶאת ֲאוִּ

ים ָסמּוְך  ם ָהַרב, ַאְך ַרק ָהעֹוְמדִּ ָלה עִּ ְכיֹו  ָלַרבַבְּתפִּ ָזכּו ְוָשְמעּו ֶאת בִּ

ְתַפֵללֶשל ָהַרב  ְזַמן ֶשהִּ ְשַּתֵפְך  .בִּ יָהַרב ָהָיה מִּ י ָהָיה  ְבֶבכִּ ּוְבֹקשִּ

יַח ַלֲעֹצר  ְכיֹו בַ  ֶאתַמְצלִּ ְזכּו ְלָשָנה בִּ ְשָרֵאל ֶשּיִּ ֵקש ַעל ָכל יִּ ְזַמן ֶשבִּ

 טֹוָבה. 

 

דּוי: " לֹות ַהּוִּ ים ְכֶשָהַרב ָהָיה אֹוֵמר ֶאת מִּ פּורִּ , ָאַשְמנּוְביֹום ַהכִּ

ַטְלנּו ּתֹוָרֶתָך ...ָגַזְלנּו ,ָבַגְדנּו יל ֶשל ְדָמעֹות רַ " הָ  ...בִּ ב ָהָיה בֹוֶכה ּוְנחִּ

 ָהָיה יֹוֵצא ֵמֵעיָניו. 

ָגש  ַאַחד ַפַעם ַאַחת ֵהֵעז ים, נִּ ידִּ ָלה ְוָשַאל  ֶאלַהַּתְלמִּ ָהַרב ְלַאַחר ַהְּתפִּ

ְזַמןָכְך  ֹכלאֹותֹו: "ַמדּוַע ָהַרב בֹוֶכה  ְתַוֶדה? ֲהֵרי לָ  בִּ ַרב ֵאין ֶשהּוא מִּ

ְכָלל ָחָטאִּ   ים?" בִּ

יד: "ָהַרב ָעָנה  ים ֶזה ַלַּתְלמִּ ן  ָלֶזהֲהֵרי ֻכָלנּו ֲעֵרבִּ י ֶשֲעַדיִּ ם ֵיש ְיהּודִּ ְואִּ

ְפֹעל  ְמַחֵלל ְשַּתֵדל ְולִּ ַשָבת אֹו ֹלא לֹוֵמד ּתֹוָרה ֶזה ְמַחֵּיב אֹוָתנּו ְלהִּ

ילוֹ  י בֹוֶכה: ֵמַהֵחְטא. ַעל ָכְך אֲ  ְלַהצִּ ַטְלנּו ּתֹוָרֶתָך"נִּ ֶשֹּלא  ֶזה ַעל – "בִּ

ן ַהֵחְטא!" ְשָרֵאל מִּ יל ֶאת ַעם יִּ יק ְלַהצִּ י ַמְספִּ  ָפַעְלּתִּ
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ל           ָראֵּ ש ְ  ַאֲהַבת יִׁ
 
 
ְשָרֵאל ָהָיה דֹוֵאג ְלָכלב ְבַאֲהָבתֹו ַהְגדֹוָלה רַ הָ  ְצַטֵער ְבָצָרתֹו  ַעם יִּ ּומִּ

ים  ָכלֶשל  יעִּ ֶשָקָרה,  ְמַצֵערַעל ֵארּוַע  ָלַרבֶאָחד ְוֶאָחד. ְכֶשָהיּו מֹודִּ

י ֶשֶנֱהָרג בְ  גּוַע ְוַכדֹוֶמהְכגֹון ְיהּודִּ יל  ,פִּ ְבכֹות ּוַמזִּ יל לִּ ָהַרב ָהָיה ַמְתחִּ

 .ַצֲערוֹ ְדָמעֹות ֵמֹרב 

בֹו  ַפַעם ַאַחת ים ְבלִּ ים ְוֻהְבַהל ְלֵבית ָחש ָהַרב ְכֵאבִּ ים  .ַהחֹולִּ ָהרֹוְפאִּ

יְך לּו ֶשָהַרב ָצרִּ ּתּוַח ָדחּוף ָבְדקּו ֶאת ָהַרב ְוגִּ דּור  ַלֲעֹבר נִּ יַמתְלסִּ  ְזרִּ

ְקָרא  ,ַהָדם ְבֵאזֹור ַהֵלב ּתּוַח ֶשנִּ ְנּתּורנִּ  . צִּ

יל בְ  ים ְלַהְתחִּ ים ָאְמרּו ָלַרב ֶשֵהם רֹוצִּ ּתּוַח, ָהרֹוְפאִּ י ַבנִּ ָּידִּ  ַאְךֹאֶפן מִּ

ֵקש  ְלַהְפָּתָעָתם ּתּוַח ְבָשלֹוש ָשעֹות. ָהַרב בִּ ְדחֹות ֶאת ַהנִּ  לִּ

 ,ַלֲעשֹות ָכְך ָחשּוב ָלַרב ָכל"ַמדּוַע? ָמה  :ֶשל ָהַרב עֹוְזָריוְכֶשָּׁשֲאלּו 

ין עֹוד ַכָּמה ָשעֹות?"   ֶשהּוא רֹוֶצה ְלַהְמּתִּ

י רֹוֶצה ַלֲחֹזרָהַרב  ְכֹּתב ְּתשּוָבה ֲחשּוָבה  ָעָנה: "ֲאנִּ ְגֹמר לִּ י לִּ ְלֵביתִּ

ּתּוַח...   "ַבֲהָלָכה ְוַרק ַאַחר ָכְך ַלֲחֹזר ַלנִּ

יר רַ הָ  ְסבִּ יְך ְוהִּ ְמשִּ יםב הִּ יַבת ְּתשּוָבה  :ָלעֹוְזרִּ ּיּוק ְבֶאְמַצע ְכתִּ י ְבדִּ ֲאנִּ

ָּׁשה ֲעגּוָנה ָּׁשה  - ְלאִּ ְסֵכָנהאִּ ֹלא ֶשָנַתן ָלּה ֵגט ֶשַבֲעָלּה ֶנֱעָלם בְ  מִּ

ים  יֶשהּו ַאֵחר. ְכָבר ַהְרֵבה ָשנִּ ם מִּ ְתַחֵּתן עִּ י ַהֲהָלָכה ְלהִּ ְוָאסּור ָלּה ְלפִּ

יא  ְמְצאּו ָלּה  ְמַחָכהֶשהִּ י ֶאת ָכל  ֶהֵּתרֶשּיִּ ְתַחֵּתן. ַאֲחֵרי ֶשֵבַרְרּתִּ ְלהִּ

ְרֵטי ים ֶשֶאְפָשר פִּ י ַבפֹוְסקִּ ְקֶרה ָמָצאתִּ יר אֹוָתּה ַהּמִּ ּיּוק  ,ְלַהּתִּ י ְבדִּ ַוֲאנִּ

ְכֹּתב ֶאת ַהְּתשּוָבה ְנָיָנּה ְבֶאְמַצע לִּ ין ְלֵבית ְבעִּ  ... ַהדִּ

י  ְנּתּורַעְכָשו ַלֲעֹבר עֹוֵמד ֲאנִּ  ֶשַיֲעֹבר ְבַהְצָלָחה, ַאְך אּוַלי ֹלא ּוְמַקֶּוה צִּ

ְכֹּתב קֹוֵדם ֶאת ֶאְזֶכה ְגֹמר לִּ י ַחָּיב לִּ ָּׁשה... ֲאנִּ ְכֵדי  ,ַהֶהֵּתר ַהֶזה ָלאִּ בִּ
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ָּׁשֵאר  ָנֵשא ְוֹלא ּתִּ יא ּתּוַכל ְלהִּ ְהיֹות ָבטּוַח ֶשהִּ ְסֵכנּוָתּה ָכל ַחֶּייהָ לִּ  .ְבמִּ

ים.  "..ַרק ַאַחר ָכְך ֶאֱחֹזר ְלֵבית ַהחֹולִּ

 

 

ל הָ  ֶׁ  בַר ַהְלָוָיתו  ש 
 

יר ַהֹקֶדש. רַ ֶשל הָ  ַהְלָוָיתוֹ  ם עִּ ירּוָשַליִּ ְשכּוַנת ְגֻאָלה ֶשבִּ ב ֶנֶעְרָכה בִּ

ְכֵדי ְלַאְפֵשר  יםבִּ ָכל ַרֲחֵבי  ,ַלֲהמֹונִּ יעּו מִּ גִּ יַע  ,ָהָאֶרץֶשהִּ  ַלַהְלָוָיהְלַהגִּ

ים ּיִּ ים ָראשִּ ישִּ ְסְגרּו ְכבִּ ים נִּ ים ַרבִּ ֶאת ְרחֹובֹות  ַגְדשּו. ֵמאֹות ֲאָלפִּ

יר ּו יעּו ָהעִּ גִּ ְשָטָרה הִּ ְּׁשמֹוֶנהְלַמְעָלה  ַלַהְלָוָיהְלַהֲעָרַכת ַהּמִּ ֵמאֹות  מִּ

ים ֶאֶלף  !ֲאָנשִּ

יָנהַהַהְלָוָיה ָהְיָתה ַהַהְלָוָיה ַהְגדֹוָלה בְ  ְבַהְלָויֹות  .יֹוֵתר ֵמָאז קּום ַהְּמדִּ

לּו ֹפה  ָראֵשיֶשל  ים, ְואִּ ים ַרק ֲאָלפִּ ְמָצאִּ ים נִּ ים ֲחשּובִּ ֶמְמָשָלה ְוַשרִּ

יְליֹון!   ָהיּו ָקרֹוב ְלמִּ

 

ְשָנה מּוָבא  יַבּמִּ ְשָמּה זֹוֶכה ֶשַהּתֹוָרה " ֶשּמִּ  ְמַגַדְלּתוֹ ֶשלֹוֵמד ּתֹוָרה לִּ

ים"  ֶשלֹוֵמד ּתֹוָרה  ֹזאת אֹוֶמֶרת ֶשָאָדם –ּוְמרֹוַמְמּתֹו ַעל ָכל ַהַּמֲעשִּ

ָכל  ,ָגדֹול ּוְמרֹוָמם, ָחשּוב ּוְמֻכָבד ַנֲעָשה ָדָבר ֶשעֹוֶשה  ָאָדםיֹוֵתר מִּ

ְלֹמד  ְבַהְלָוָיתוֹ ַאֵחר ָבעֹוָלם. ְוָאֵכן  יש ֶשזֹוֶכה לִּ ֶשל ָהַרב ָראּו ֻכָלם, ֶשאִּ

יש ֶהָחשּוב ְביֹוֵתר  ! ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו עֹוָלםבָ ּוְלַלֵּמד ּתֹוָרה הּוא ָהאִּ

ְשָרֵאל, ָאֵמן!  ְוַעל ָכל יִּ

 

 

 


