
בקק

עינינובב˙

הרב ששון גרידי שליט"א
ראש ישיבת קול ששון, וראש השוחטים בירושלים 

ומחה"ס קול ששון הלכות שחיטה וטריפות

בעומקה של הלכה

ידי הרה"ג דיין ומורה צדק רבי אבירן יצחק  נתבקשתי על 
הלוי שליט"א, לכתוב דברי תורה לזכרו של מרנא ורבנא, נהרא 
רב  האשכולות,  איש  קדישתא,  דארעא  מרא  דאורייתא,  רבא 

הפעלים לתורה ולומדיה, רבינו עובדיה יוסף זצ"ל.

עם  שאיבד  הגדולה  האבידה  ערך  את  לתאר  בא  אני  אם 
לספר  שאבוא  אנכי  מי  זיע"א,  מרן  של  בהסתלקותו  ישראל 
בשבחו של גדול הדור. וכל אשר אוַמר עליו, אינו אלא כטיפה 

מן הים. קצרה ידי מלהעריך כראוי את גדלו בתורה ובהלכה.

במרן זצ"ל היתה טבועה מידת השקידה בתורה, ללא סייג. 
דברי  שאין  ידע  תורה.  של  באהלה  לשבת  קודש  היו  חייו  כל 
ס"ג  )ברכות  עליה  עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימים  תורה 

ע"ב(, שמיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד 
)אבות פרק  נקנית בהם  דברים שהתורה  ושמונה  תורתו בארבעים  קנה את  ע"א(.  ח'  )שם 
והכל  )שם(,  ומן המלכות  מן הכהונה  יותר  וגדולה תורה  זכה לשלושה כתרים,  ה'(.  אות  ו' 
בזכות עמלו בתורה. לן בעומקה של ההלכה, ובקיאותו בתלמוד ובהלכה היתה לאין שיעור.

וביראת שמים  בענוה באהבה  בתורה,  לימודו  בדרך  עיני שומעיו  את  האיר  זיע"א  מרן 
טהורה. את גדולתו ותקפו בתורה, רואים אנו בחיבוריו הרבים, ובפרט בחיבורו הגדול שו"ת 

יביע אומר, על ארבעת חלקי שולחן ערוך.

תנן במשנה מסכת סוטה )מ"ז ע"א( משמת]ו[ יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יהודה 
איש ירושלים, בטלו האשכולות. ובגמרא )שם ע"ב( שאלו, מאי אשכולות. אמר רב יהודה 

אמר שמואל, איש שהכל בו, ע"כ.

הרב ששון גרידי שליט"א
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שהכל  איש  מהו  להבין  וצריך 
חכם  תלמיד  יש  כי  ידוע  אלא  בו. 
לא  ועדיין  התורה,  לשלימות  שהגיע 
בצדקות  העליונה  למדרגה  הגיע 
ובמעשים טובים, וכן להיפך. וגם אם 
יתאחדו בו שלימות בתורה, בצדקות 
יהיה  לא  עדיין  טובים,  ובמעשים 
מעורב בין הבריות, להשגיח ולהיטיב 
בן  יוסי  אבל  חסרונם.  בכל  עמהם 
התאחד  הכל  יהודה,  בן  ויוסי  יועזר 
בצדקות  בתורה,  מושלמים  בהם. 
ובמעשים טובים, וגם מערבים דעתם 

עם הבריות.

איש  איבדנו  הרבים,  בעוונותינו 
בכל  מפורסם  בתורה,  אב  בו.  שהכל 
בעודו  ניכרה  בתורה  גדולתו  העולם. 
עמוקים,  מבארות  מים  דלה  נער. 
בצדקות  אב  העם.  לכל  והשקה 
עשה  טוב  רב  מה  טובים.  ובמעשים 
ויתומים  דלים  חונן  ישראל.  בני  ִעם 
ראש  בחכמה,  אב  מיכלתו.  יותר 
נהנו  הכל  מקום.  בכל  המדברים 
ונוח  ממנו עצה ותושיה. נוח לשמים 

לבריות.

וגדול  שר  כי  תדעו  הלוא  אמר,  נר,  בן  אבנר  הצבא  שר  את  ע"ה  המלך  דוד  כשהספיד 
נפל היום הזה בישראל )שמואל ב' ג' ל"ח(. ידוע ומפורסם לכל כי מרן זצ"ל היה שר צבא 
ה', שר ההוראה. הרביץ תורה ברבים, במשך כל ימי חיותו על הארץ, כיתת רגליו בכל ערי 
ישראל וברחבי תבל, והעמיד תלמידים הרבה. גם אנו, תלמידי ישיבת מקור חיים בירושלים, 
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שיעור  מפיו  לשמוע  זכינו 
ה'תשי"ד  בשנת  בתלמוד, 
שהתמנה  לפני  עוד  בערך, 
בפתח  הדין  בית  לחבר 
מרגליות.  מפיק  פה  תקוה. 
לפיכך  מהלך.  תורה  ספר 
לנו  רק  לא  הזה  היום  קשה 
לעם  אם  כי  ציון,  יושבי 
רחבי  בכל  כולו  ישראל 

תבל.

אמרו חז"ל בגמרא בבא 
בתרא צ"א ע"א, אותו היום 
מן  אבינו  אברהם  שנפטר 
גדולי  כל  עמדו  העולם, 
בשורה  העולם  אומות 
ואמרו, אוי לו לעולם שאבד 
לספינה  לה  ואוי  מנהיגו, 
ע"כ.  קברניטה,  שאבד 
מדוע  המפרשים,  והקשו 
מנהיג  התואר  על  הוסיפו 
התואר  את  גם  העולם, 
שזהו  ספינה,  של  קברניט 
יהודה  בבחינת  קטן,  פרט 
ו'  )קידושין  לקרא  ועוד 

ע"א(.

שני  יש  כי  ידוע  אלא 
של  ברומו  העומדים  בדברים  כולו,  הכלל  לטובת  העוסק  מנהיג  יש  מנהיגים.  של  סוגים 
הפרט  שענייני  בטענה  יענה,  לא  הפרט,  לטובת  פעולה  איזו  לעשות  ידרש  אם  אך  עולם. 
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 בבית המטבחיים בירושלים בשעת השחיטה.
במרכז מימין לשמאל: הרב דוד עובדיה, מרן, הרב ששון גרידי

  מרן עם הרב ששון גרידי 
בבדיקת חוץ בבית המטבחיים

 מרן בבדיקת סכין בבית המטבחייםמרן בבואו לבית המטבחיים בירושלים
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עסקנים  ידי  על  להסתדר  להם  אפשר 
מנהיג  שלישית.  או  שנייה  ממדרגה 
מנהיג  אינו המנהיג האמיתי.  זה,  מסוג 
של ציבור, צריך לתת דעתו גם לענייני 
של  שבר  זעקת  וכל  אנחה  כל  הפרט. 
מידיעתו.  תעלם  לא  ונידח,  אובד  כל 
הנדירים  מן  הוא  זה,  מסוג  מנהיג 

בעולם.

אברהם אבינו ע"ה היה מנהיג כזה. 
להודיע  הכלל,  לטובת  עסק  ימיו  כל 
ה'  לעולם,  בורא  יש  כי  העולם  לכל 
אחד ושמו אחד. ועם כל זאת, לא הניח 
היה  ביתו  הפרט.  לטובת  מלפעול  ידו 

מעמד חלוקת תעודות הוראה לאברכי הכולל שעל יד ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה 
נשיא  כהן  שלום  הרב  יוסף,  בפורת  שעור  מגיד  קופשיץ  חיים  יוסף  הרב  הגאונים:  הרבנים  לשמאל  מימין 
ששון,  דוד  סלמאן  מר  מרן,  יוסף,  בפורת  ר"מ  סלים  אברהם  הרב  יוסף,  פורת  ישיבת  וראש  התורה  חכמי   מועצת 

הרב ששון גרידי )נושא דברים(, הרב אליהו מדינה רבה של העיר העתיקה. 
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העולם,  רוחות  לארבע  פתוח 
מזון  בו  מצא  וצמא  רעב  וכל 
ע"ה  אבינו  אברהם  ומרגוע. 
בתואר  מוכתר  להיות  נאה 
שאמרו  וזהו  העולם.  מנהיג 
מנהיגו.  שאבד  לעולם  לו  אוי 
והיכן אבן הבוחן שאמנם הוא 
היה מנהיג העולם, בזה שהיה 
גם כן קברניט לספינה, שדאג 
היה  כך  הפרט.  לענייני  גם 
וגם  העולם,  מנהיג  זצ"ל,  מרן 

קברניט לענייני הפרט.

מרן  נבחר  כאשר  זכורני 
לישראל,  הראשי  לרב  זצ"ל 
והודיע  מזכירו  אלי  התקשר 
לפגוש  רוצה  זצ"ל  מרן  כי  לי 
בהיכל  הרבנות  בלשכת  אותי 
אותי  קיבל  כשבאתי,  שלמה. 
שוחחנו  יפות.  פנים  בסבר 
ועל  הכשרות  על  בעיקר 
בסרכות  השונים  המנהגים 

זצ"ל שיבוא לבקר בבית  לו אחת לאחת. באותה הזדמנות ביקשתי ממרן  הריאה, והשבתי 
בבית  ביקר  אכן  והוא  שמע.  לתא  חזי  תא  דומה  אינו  לו  ואמרתי  בירושלים,  השחיטה 
השחיטה, שאל ובדק את הכל, והיתה לו נחת רוח. באותו מעמד שאל אותי שאלה שנשאל 
אני  לי,  אמר  וכך  התשובה.  את  לו  ואמרתי  הריאה,  סרכות  בעניין  שבתוניס  ּגרבה  מחכמי 
מה  לנו  אוי  שבו.  הענוה  מידת  גודל  את  ראיתי  בזה  לי.  שאמרת  התשובה  את  להם  כותב 

איבדנו. מי יורה דעה, מי יבין שמועה. כבה נר ישראל. חבל על דאבדין ולא מתשכחין.

הניח אחריו  זי"ע  בזה שמרן  הגדול,  על השבר  נוכל להתנחם קצת  ישראל,  בית  אחינו 
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בתורה  מופלגים  בנים 
בנות  שמים,  ויראת 
חתנים  צדקניות, 
ההולכים  ונכדים 
אהובים,  כולם  בדרכיו, 
ואת  ברורים.  כולם 
בנו  כולנה,  על  עלית 
הראשי  הרב  מרן 
לישראל הראשון לציון 
יוסף  יצחק  רבי  הרה"ג 
מקום  ממלא  שליט"א, 
נודע  שמו  אשר  אביו, 
המצויינים  בשערים 
אביו,  אשרי  בהלכה. 
אשרי  רבו,  אשרי 

יולדתו.

מרן  של  זכותו 
בניו  בעד  תגן  זצ"ל 
וכל  וחתניו  ובנותיו 
היקרים  משפחתו  בני 
מפז, ובעד כלל ישראל 
הזאת  בעת  הזקוקים 
ויתקיים  שמים.  לרחמי 

יהיה הר בית ה' בראש ההרים  נכון  והיה באחרית הימים  ב'(  ב'  )ישעיה  בנו מקרא שכתוב 
וִנשא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים, ומקרא שכתוב )זכריה י"ד ט'( והיה ה' למלך על כל 

הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, אמן כן יהי רצון.
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הרב ששון גרידי מקביל את פני מרן בבית המטבחיים לפני השחיטה

הרב ששון גרידי בבית המדרש יחוה דעת פלוני, הרב חנניה צפר, מרן 


