
חרר

עינינובב˙

הרב משומר צובירי שליט"א
רב העיר גן יבנה

והחשכתי לארץ ביום אור

השמש  והבאתי  אלהים  ה'  נאום  ההוא  ביום  והיה  ואומר,  מנבא  ט'(  )ח'  עמוס  הנביא 
בצהרים והחשכתי לארץ ביום אור. דומה שאין דרך אחרת לתאר את אותו יום מר ונמהר, 
בו נסתלק עטרת ראשנו ותפארתנו, פאר הדור והדרו, מרן הראשון לציון רבי עובדיה יוסף 
זצוק"ל. חשיכה גדולה ירדה לעולם עם הסתלקותו, שהרי הצדיק נמשל לגלגל החמה ואף 
יותר. וכמו שאמר רבי יהושע לרבי אליעזר בשעת פטירתו, טוב אתה לישראל יותר מגלגל 
סנהדרין  בגמרא  כדאיתא  הבא,  ובעולם  הזה  בעולם  ורבי  הזה,  בעולם  חמה  שגלגל  חמה, 

)ק"א ע"א(.

הרב משומר צובירי ומרן
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מרן זצ"ל היה בבחינת 
האיר  שהרי  חמה,  גלגל 
בתורתו  כולו  העולם  לכל 
בדרשותיו  ובפסיקותיו, 
הגיע  הליכותיו.  ובכל 
בארץ  ישראל,  עם  לכל 
גדולים  ובתפוצות, 
להורות  כדי  וקטנים, 
הדרך  את  ישראל  לכלל 
ואת  בה  ילכו  אשר 
המעשה אשר יעשון. ואת 
מסירות  מתוך  עשה  הכל 
כבוד  הרבות  למען  נפש, 

שמים.

באחד הפעמים לקחנו 
מתחזקים  נערים  קבוצת 
דרך  ועברנו  לירושלים, 
ביתו של מרן זצ"ל. חיכינו 

ביקשנו  שֵּיצא.  סיכוי  ואין  בטוב  חש  לא  מרן  כי  הגבאים  ידי  על  לנו  ונאמר  הכנסת,  בבית 
אך שמע  והנה  אותם.  לחזק  בחורים, שצריך  קבוצה של  כאן  יש  כי  למרן  יודיעו  שלפחות 
זאת, יצא אליהם ובמשך כעשרים דקות ישב לדבר על ליבם במתק לשונו, וקירבם לאבינו 

שבשמים, כאשר הוא משתנק מידי פעם מחמת חליו.

מה  ידי  על  היא  יתברך,  ה'  כבוד  שמירת  כי  עולם,  שם  בספרו  כותב  חיים  חפץ  הרב 
והוא  ה'  שחננו  מי  תלמידים,  ריבוץ  ידי  על  אותה,  להגדיל  לתורה  קיום  לעשות  שישתדל 
ראוי לזה, או לייסד בתי תלמוד תורה לנערים או ישיבות לגדולים, שכל זה הוא יסוד לקיום 
ה'  כבוד  זה  ידי  על  יתרבה  וממילא  מישראל,  ושלום  חס  תשתכח  שלא  והמצוה,  התורה 
בעולם. וגם ישכין שכינתו בארץ על ידי אור תורתו, וכמו שאמרו חז"ל )ברכות ח' ע"א( מיום 

שחרב בית המקדש, אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד, עכ"ל.
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ידי הקמת רשת  על  נפשו על הדברים הללו,  זצ"ל את  ידועים הדברים כמה מסר מרן 
התנא  מאמר  בנפשו  וקיים  ההלכה.  לימוד  חשיבות  את  הדגיש  וכמה  התורני,  החינוך 

בתחילת מסכת אבות, והעמידו תלמידים הרבה. אוי מי יתן לנו תמורתו.

י"ט(  כ"ו  )ישעיה  שכתוב  מקרא  ויתקיים  ציון,  שיבת  ה'  בשוב  לראות  שנזכה  רצון  יהי 
הקיצו ורננו שוכני עפר, במהרה בימינו, אמן.

מרן במסיבת בר המצוה לבנו של הרב משומר צובירי


