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הרב ציון חוברה שליט"א
רב בית הכנסת משכן אהרן וק"ק תימן בבית וגן ירושלים

זכר צדיק לברכה

איתא בגמרא ברכות ו' ע"ב, אמר רבי חלבו אמר רב הונא, כל אדם שיש בו יראת שמים 
דבריו נשמעין, שנאמר )קהלת י"ב י"ג( סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצוותיו 
שמור כי זה כל האדם. מאי כי זה כל האדם. אמר רבי אלעזר, אמר הקב"ה, כל העולם כולו 
לא נברא אלא בשביל זה, ע"כ. ומהרש"א בחידושי אגדות שם ביאר שגם דרשה זו בסיפא 

דקרא, על ירא שמים נאמרה.

בספר  סבר  משה  הרב 
דברים  )ערך  המאמרים  מכלול 
מאמר  קושר  הלב(,  מן  היוצאים 
זה שבמסכת ברכות, עם הפתגם 
הלב  מן  היוצאים  דברים  הנפוץ 
נפלא  ביאור  והוא  ללב.  נכנסים 

בעומק העניין.

בהעלותך  פרשת  ובתנחומא 
ירא  שהוא  מי  כל  ט',  אות  סוף 
מן הקב"ה, נעשה מלך. ממי את 
למד, מאברהם, על ידי שנתיירא 
ומניין  מלך.  נעשה  הקב"ה,  מן 
כ"ב,  )בראשית  דכתיב  שנתיירא, 
ומניין  אתה.  אלהים  ירא  כי  י"ב( 
י"ד  )שם  שנאמר  מלך,  שנעשה 
עמק  הוא  שוה  עמק  אל  י"ז( 
שהושוו  שוה.  עמק  מהו  המלך. 
וקצצו  שם,  עצה  ונטלו  הכל 
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ארזים ועשו כסא, והושיבו אותו עליהם מלך, ע"כ.

ח'(  כ"ג  ב'  )שמואל  העצני  עדינו  הוא  הפסוק  את  דרשו  ע"ב  ט"ז  קטן  מועד  ובגמרא 
שיוצא  ובשעה  כתולעת.  עצמו  מעדן  היה  בתורה,  ועוסק  יושב  שכשהיה  המלך,  דוד  על 
למלחמה, היה מקשה עצמו כעץ. ופירש מהרש"א בשם הערוך, כשהיה עוסק בתורה היה 
מעדן עצמו עד שיתרכך בשרו כתולעת, שתהא דעתו מיושבת עליו, וכשהיה יוצא למלחמה 

היה מתקשה כעץ. כל מדה עושה בשעת הצורך, ע"כ.

ובגמרא בבא בתרא ח' ע"א, והם ֻּתּכּו לרגֶלך )דברים ל"ג ג'(, תני רב יוסף, אלו תלמידי 
מדברותיך  ישא  תורה.  ללמוד  למדינה  וממדינה  לעיר  מעיר  רגליהם  שמכתתים  חכמים 

)שם(, לישא וליתן בדברותיו של מקום, ע"כ.

בשולי גלימתו של מרן

שליט"א,  הלוי  יצחק  אבירן  רבי  הגאון  הרב  של  ברוכה  ליזמה  להצטרף  נתבקשתי 
צדיק  זכר  יוסף,  עובדיה  רבי  הדור  פוסק  מרן  גלימתו של  נס שביבים משולי  על  להעלות 
מקום  מכל  ערכי,  אפסות  יודע  בהיותי  לשכזאת,  והגון  כדאי  שאיני  אף  לברכה.  וקדוש 
זכרונות אני מעלה. זכרונות בלבד, ממה שעיני ראו, ולא משמיעת אוזן. חס ושלום, חלילה 
לי, חולין הוא לי לחשוב שיש לי ַאַּמת מדה כלשהי, להביע מלות הערכה למרן זצוקללה"ה. 
לדברים  נופך,  תוספת  מעין  קמעא,  להאיר  כדי  אלה  בדברי  יהיה  אולי  חשבתי,  זאת  רק 
במאמרם  חז"ל  נתכוונו  לזאת  אף  ואולי  הדור.  ומאורי  גדולי  מפי  נאמרו  שכבר  נפלאים 
נוספים  רבדים  נחשפים  אז  רק  כי  ע"ב(,  ז'  )חולין  מבחייהן  יותר  במיתתן  צדיקים  גדולים 
בעיקר  חיותו,  בחיים  הצדיק  בעוד  פרסומם  הנמנע  שמן  מה  הצדיק,  של  אישיותו  בגובה 
בגלל הצטנעותו של הצדיק כיאה לצדיק אמת, והסתרת מה שצריך להסתיר, וכבוד חכמים 

הסתר דבר. וזה החלי בעזר החונן לאדם דעת.

זצ"ל היתה בימים שנתן שיעורים בבית הכנסת שאול צדקה  ראשית התוודעותי למרן 
בשכונת בית ישראל, לפני למעלה מחמישים שנה. שדה בור היתה שכונה זו, וכמוה שכונת 
ולא  כמעט  חכמים  תלמידי  נוראה.  וגשמית  רוחנית  עזובה  תורה,  אפס  כמעט  הבוכרים. 
שחלקם  בתים,  לבעלי  תורה  שיעורי  שם  פתח  זצ"ל  והרב  וכו'.  מעיר  אחד  בסביבה,  נראו 
ידעו קרוא מקרא. בשיעורים הללו לימד הלכות ביורה דעה, המעשה אשר יעשון,  בקושי 
בשפה ברורה, בנועם, במתק שפתים וביסודיות מדהימה, החל מן הסוגיה בגמרא, שיטות 
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הראשונים ואחרונים, עד לפסק הלכה למעשה, כאילו היה זה שיעור לפני תלמידי חכמים 
עמדו  אחרונים  מקום.  אפס  עד  לפה  מפה  נתמלא  הכנסת  בית  פלא,  זה  וראה  ידועים. 
צפופים, ביניהם הרבה בחורי ישיבות ירושלמיות, שגם לא נמנעו מלשאול שאלות במהלך 

השיעור.
במשך  זה  כנסת  בבית  התקיים  ביומו,  יום  מדי  תמימות  שעתיים  שנמשך  זה  שיעור 
כי מן  יודע  יפו. כל שער עמי  שנים רבות, כמדומני עד שהרב נתקבל לכהן פאר בתל אביב 
השיעורים הללו הלכה ורבתה תורה בישראל, והשכונות הללו לבשו צורה חדשה, נתרבו בעלי 
וגדלו  צמחו  ומכאן  תורה,  לתלמודי  בניהם  את  ששלחו  לתורה,  עתים  קובעי  כשרים  בתים 
תלמידי חכמים. יהדות ספרד קמה וגם ניצבה, וִגדלה מבניה מרביצי תורה רבים מפורסמים, 

שהפיצו תורה ששמעו מפיו לכל קצוי ארץ.
שהוא  לדיינות  בכולל  למדתי  נישוַאי,  לאחר 
נותן  היה  ושם  הראש"ל(,  )בבית  בראשו  עמד 
מתקיים  היה  השיעור  רבות.  שנים  במשך  שיעור 
וחצי עד שעה חמש אחר הצהרים,  משעה שתים 
ובית  טור  כך.  היה  הלימוד  סדר  יותר.  אף  ואולי 
ראשונים  ביאורי  הסוגיות,  מן  מקורות  עם  יוסף 
ונושאי  ערוך  שולחן  וכמובן  אחרונים,  ושיטות 
כליו. במשך כל השיעור היה הרב רכון על הספר, 
כמעט לא גורע עין מן הכתוב, אלא שלעתים היה 
לענות  פה,  על  עניין  ביאור  לצורך  ראשו  מרים 
על  מטיל  היה  הרב  שאלה.  לשאול  או  שאלה  על 
ובית  אחד הלומדים להכין את השיעור הבא טור 
וביאר את  כל אחד קרא בתורו  ולאחר מכן  יוסף, 
העניין כפי הבנתו, והרב היה משלים כפי הצורך, 
הזה  המדרש  מן  בשפתיו.  יצוקה  חן  בענַות  והכל 
מפורסמים,  ודיינים  גדולים  חכמים  תלמידי  יצאו 
חיפה,  של  רבה  שלוש  דוד  רבי  הגאון  ביניהם 
הגדול  הדין  בית  חבר  שלום  בר  עזרא  רבי  הגאון 
מרן בפתח בית המדרש לרבנים ודיינים, בית הראש"לבירושלים, והגאון רבי יוסף בר שלום רבה של בת 
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ים. יש לזכור שהרב היה מגיע יום 
יום, תמידין כסדרן, לאחר עבודתו 
זוטרתא  מילתא  ולאו  הדין.  בבית 

היא.
תשוקתו העזה של הרב להפיץ 
לא  זמן,  ובכל  מקום  בכל  תורה 
ידעה גבולות. לכל מקום שנתבקש 
החברה,  רבדי  לכל  הגיע,  הוא 
אקדמאים,  גם  כמו  בתים  בעלי 
ויותר מהנה בפני בני תורה ויושבי 
שהגיע,  מקום  ולכל  מדין.  על 
להגיע  הראוי  הסגנון  את  התאים 
ברמה  השומעים,  של  ללבותיהם 
לילדים בבתי  הראויה להם, אפילו 
ספר. בהגיעו לדרוש בפני תלמידי 
המקצועית  התיכונית  הישיבה 
פעם,  מדי  בירושלים,  נוער  קרית 
היה  תשובה,  ימי  בעשרת  כמו 
מרתק את התלמידים, ששמעו את 

לקחו בשקיקה באופן פלאי.

לדרוש  הרב  הוזמן  אחת  פעם 
הרב  תלמידו  של  השלושים  ביום 
ז"ל.  חוברה  חיים  הרב  בן  ציון 
שאל  לדרוש,  לבמה  עלותו  בטרם 
את המנחה על אלו נקודות לעמוד 
ודרש  עמד  מכן  ולאחר  בדרשה, 

כחצי שעה באותם עניינים שנתבקש. פה מפיק מרגליות. כמעשהו כאן, כך מעשהו בהספד 
על הרב סעדיה אלנדאף, דרש ארוכות על עניינים שנתבקש, בו במקום.

 מרן בצאתו משיעור שמסר בישיבת מרום ציון קרית נוער, 
בית וגן ירושלים. משמאל הרב יוסף עזראן רב העיר ראשון לציון

"ג
של

 ת
ט

שב
א 

כ"
ה, 

צפ
ה



חרר

עינינובב˙

נתבקשתי להצטרף למשלחת אל הרב להמליץ על אחד מיקירי עדתנו לסייע למינויו. 
הרב קיבל אותנו בכבוד רב ובענַות חן, והבטיח חגיגית לסייע בעניין, כפי שאכן היה. הרב 
ומרן  ז"ל חלתה,  כיום מותיקי הדיינים בארץ. בימים ההם הרבנית מרגלית  המדובר נחשב 

ביקש מאיתנו "העתירו בעדנו", בנמיכות רוח מדהימה.
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מלאכת  כשנשלמה 
הכנסת  בית  של  הבנייה 
בשכונת  אהרן  משכן  שלנו 
את  להזמין  הלכנו  וגן,  בית 
הרב לכבדנו בחנוכת הבית. 
שלף  הרב  היסוסים  ללא 
ורשם  מכיסו  פינקסו  את 
ואכן  והתאריך,  הכתובת 
בדרשתו  אותנו  וכיבד  הגיע 

ובדבריו החמים.
המופלגת  הענוה  כל  עם 
שהיתה בו, ענַות אמת נובעת 
יראת  של  וזך  טהור  ממקור 
עומדת  שהיא  טהורה  השם 
בתקיפותו  נודע  הרב  לעד, 
חת  ולא  הוראה,  בענייני 
רבות  שנים  לפני  איש.  מפני 
שנה(  כארבעים  )כמדומני 
פרצה שביתת מורים ארצית, 
שכר  בענייני  סכסוך  לרגל 
הרב  יצא  ההם  בימים  וכו'. 
ובהיר,  משמעי  חד  בפסק 
מקום  בכל  תורה  שמלמדי 
תיכוניות  בישיבות  שהם, 
וכו',  ממלכתיים  ספר  ובבתי 
ולבטל  לשבות  להם  אסור 
]ראה  רבן  בית  של  תינוקות 

יחוה דעת  בספר מנהגי הראש"ל עמ' 100 ועמ' 104. פסק דינו של מרן בנושא נדפס בשו"ת 
נגד ארגוני מורים, הרואים בכך קריאת  ד' סי' מ"ח[. משמעות הדבר היתה לצאת חוצץ  חלק 

הרב יצחק קוליץ, מרן, הרב יחיא אלשיך, הרב ציון נדב, הרב ציון חוברה

 מרן בכנס חנוכת בית הכנסת משכן אהרן בית וגן ירושלים, 
מולו הרב ציון חוברה
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המורים,  כלל  של  המאבק  את  שמסכנת  תגר 
והוא  הרב.  נגד  קשים  דברים  הושמעו  ואכן 
היום  ועד  סייג,  ללא  דעתו,  על  עמד  כאמור 
ההוראה הזו מקובלת בכל מקום, שאין להשבית 
מפסקיו  רבים  וכאלה  ויונקים.  עוללים  מפי  עֹוז 
בעניינים  ואפילו  והחיים,  ההלכה  תחומי  בכל 
את  הביע  במחלוקת,  ושנויים  סבוכים  מדיניים 
היתה  ה'  תורת  מורא.  ללא  תורה  דעת  דעתו 

בפיהו. תורה דיברה מתוך גרונו.
הננו  באשר  קולמוסי,   - שפַתי  אכלא  ולא 
שאנו  הארץ  שבת  בענייני  עתה  עוסקים 
אלה,  בסוגיות  עוסקים  כולנו  בפתחה.  עומדים 

לקראת השבת, השבת אשר לה', לדעת המעשה אשר נעשה. והנה אני קורא מאמר של הרב 
מיעוט  לפי  בנמצא,  אין  שמיטה.  הלכות  בסוף  יוסף  ילקוט  בספר  המופיע  שמיטה,  בענייני 
ידיעותי, מאמר מקיף כל כך בנושא אחד, פירוקו לנושאים רבים, שפע אדיר של מקורות, ים 

אחרונים  ראשונים,  שיטות  של 
ואחרוני אחרונים, דיון ומסקנות, 
עם  מסכימים  כולם  שלא  הגם 
כזה  הנמצא  זה.  בנושא  דעתו 
בזה,  כמעשהו  ונבון.  חכם  איש 
ע"ע  פסקיו.  בכל  מעשהו  כך 

בספר שבת הארץ, במבוא.

יד  ידי  ששרטטה  מה  זה 
משולי  זעירונים  שביבים  כהה, 
צדיק  זכר  מרן,  של  גלימתו 
תעמוד  זכותו  לברכה.  וקדוש 
ישראל.  עם  ולכל  לזרענו  לנו, 

כאן שבת קולמוסי.
הרב יחיא אלשיך ומרן
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