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הרב יצחק מלאכי שליט"א
רב שכונות מטלון מונטפיורי ונוה שאנן

ורב מחלקת הכשרות בתל אביב )לשעבר(

ברוך שחלק מחכמתו ליראיו

דברי הספד במרר, על מרן הקדוש, רבן של כל בני הגולה, הגאון הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

עמו  על  ריחם  אשר  ברחמים,  עליה  ולדרים  לארץ  המאיר  להקב"ה  והודיה  שבח 
אפינו משיח  רוח  הוא  הלא  היתום,  הדור  לממשלת  הגדול  המאור  את  להם  והזריח  והאיר 
זיע"א. אשר  זצוק"ל  יוסף  עובדיה  הרב  מרן הקדוש  והדרו,  הדור  פאר  קדישא,  בוצינא  ה', 
זכינו והאיר לנו מאורו העצום והבהיר, וסלל לפנינו את המסילה העולה בית אל, בתורתו 

וחיקר  איזן  ונקי.  קב  שהיא  הצרופה 
את  לנו  ופישט  לתורה,  אזנים  ותיקן 
מחכמתו  שחלק  ברוך  צפונותיה. 

ליראיו.

עיני  בוכיה,  אני  הקדוש  מרן  על 
עיני יורדה מים כנחל, שהיה לישראל 
לכל  ודאג  רחמן,  וכאב  השמש  כאור 
ובפנים  רבים  ברחמים  אליו,  הפונה 
מדברנא  דעמיה,  רבה  מאירות. 
אשר  דנהורא,  בוצינא  דאומתיה, 
איש  האשכולות,  איש  חסינו.  בצילו 
אהבת  יושר,  חסד,  תורה,  בו,  שהכל 
לבן.  כאב  יהודי  לכל  דאגה  הבריות, 
מידת  הכותרת,  גולת  הכל,  ומעל 
ענוה, שהיתה בראש מידותיו, למרות 
וֵרע  אח  לה  שאין  בתורה,  גדלותו 
מדור  מקמאי  ְּכַחד  היה  כי  בדורנו, 

האמוראים.
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איתא במדרש שמות רבה )פרשה ל"ה אות ד'(, ועשית את הקרשים למשכן )שמות כ"ו 
ט"ו(, לא היה צריך לומר אלא ועשית את הקרשים משכן, מהו למשכן. אמר רבי הושעיא, 

על שום שהוא עומד למשכן. שאם 
ישראל  של  שונאיהם  נתחייבו 
אמר  עליהן.  מתמשכן  יהא  ַּכָּלָיה, 
עתידים  והלא  הקב"ה,  לפני  משה 
ולא  לא משכן  להם  יהיה  הם שלא 
אמר  עליהם.  תהא  ומה  מקדש, 
אחד  צדיק  נוטל מהם  אני  הקב"ה, 
וממשכנו בעדם, ומכפר אני עליהם 
אומר  הוא  וכן  עוונותיהם.  כל  על 
מחמדי  כל  ויהרוג  ד'(  ב'  )איכה 
עין, ע"כ. מרן זצוק"ל היה בבחינת 
על  מכפר  וסילוקו  עין,  מחמדי  כל 

הדור, בתורתו ובצדקותו.

ובמדרש איכה רבתי )פרשה א' 
אות ל"ז( קשה סילוקם של צדיקים 
מתשעים  יותר  הקב"ה  לפני 
תורה  שבמשנה  תוכחות  ושמונה 
בתוכחות  המקדש.  בית  ומחרבן 
ה'  והפלא  נ"ט(  כ"ח  )דברים  כתיב 
המקדש  בית  ובחרבן  מכותך,  את 
פלאים,  ותרד  ט'(  א'  )איכה  כתיב 
כתיב  צדיקים  של  בסילוקן  אבל 
ויאמר  י"ג-י"ד(  כ"ט  )ישעיה 
בפיו  הזה  העם  נגש  כי  יען  ה' 
ממני  רחק  ולבו  כיבדוני  ובשפתיו 
אנשים  מצות  אותי  יראתם  ותהי 
להפליא  יוסיף  הנני  לכן  מלומדה, 
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את העם הזה הפלא ופלא. וכל כך למה, ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר )שם(, 
לא  המקדש  בית  וחרבן  קללות  גבי  ואלו  פליאות,  שתי  נאמרו  צדיקים  הרי שבמיתת  ע"כ. 

נאמרה כי אם פליאה אחת.

ואמרו חז"ל במגילה )ט"ו ע"א( צדיק אבד, לדורו אבד. משל לאדם שאבדה לו מרגלית. 
כל מקום שהיא, מרגלית שמה, לא אבדה אלא לבעליה, ע"כ. כלומר, כל ההפסד הוא של 
שם  לו  טוב  כי  למנוחות,  הלך  זצוק"ל  מרן  לעולם.  מעולם  עובר  רק  הוא  אבל  דורו,  בני 

ולבקר  ה'  בנועם  לחזות  מכאן,  יותר 
מאתנו,  אבד  הוא  אבל  בהיכלו. 
כיתומים  נותרנו  באנחות.  ונשארנו 
דוד  כמאמר  ומחסה.  מגן  בלא 
אבנר  של  חסרונו  על  ע"ה  המלך 
הלוא  ל"ח(  ג'  ב'  )שמואל  נר  בן 
הזה  היום  נפל  וגדול  שר  כי  תדעו 
וגדול בגבורה.  בישראל. שר בתורה, 
בתורה,  שר  היה  זצוק"ל,  מרן  כן 
ישראל  כלל  על  הגן  בגבורה.  וגדול 
הגשמיים  למחסוריו  ודאג  בתורתו, 
ובפרט  יהודי,  כל  של  והרוחניים 
המשרתים  ולכל  ולדיינים  לרבנים 

בקודש.

ע"א(  )ל'  שבת  בגמרא  איתא 
אמר רב יהודה אמר רב, מאי דכתיב 
קצי  ה'  הודיעני  ה'(  ל"ט  )תהלים 
חדל  מה  אדעה  היא,  מה  ימי  ומדת 
אני. אמר דוד לפני הקב"ה, רבונו של 
לומר  ]רוצה  קצי.  ה'  הודיעני  עולם, 
עליו  שנגזר  ממש,  אדם  של  קצו 
מיום הולדו כמה שנים יחיה, ובאיזה 
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אמר  שנה[.  באותה  שימות  ויום  חודש 
מודיעים  שאין  מלפני  היא  גזירה  לו, 
קצו של בשר ודם ]כדי שיהיה כל ימיו 
וכל שנה  יום  וכל  בתשובה, שכל שעה 
זמן  יודע  היה  ואילו  מיתתו.  זמן  הוא 
קרוב  עד  שב  היה  לא  ממש,  מיתתו 
לאותו זמן. ושוב ביקש[ ומדת ימי מה 
היא ]דהיינו באיזה זמן מהשנה אמות. 
ימים  ויש  בשנה,  ארוכים  ימים  יש  כי 
הימים  מדת  הודיעני  דהיינו  קצרים. 
ומעתה  שאמות.  זמן  באותו  שיהיו 
באותם  בתשובה  יהיה  ושנה  שנה  כל 
שגם  לו  ואמר  שיודיעֹו.  הימים  מדת 
מודיעים  שאין  מלפני  היא  גזירה  זה[ 
דלעיל,  ]מטעם  אדם  של  ימיו  מדת 
רק  בתשובה,  ימיו  כל  זה  יהיה  שלא 
ושוב  הימים.  מדת  באותם  שנה  בכל 
חדל  מה  אדעה  הפחות[  לכל  ביקש, 
אני. ]כלומר, שאדע באיזה יום בשבוע 
אמות. ומעתה יהיה כל שבוע בתשובה 
בשבת  לו,  אמר  לו[.  וקרוב  יום  באותו 
אמות  מדוע  דוד,  לו  ]אמר  תמות. 

בשבת, הלא יש חשש שמא מחמת מיתתי יבואו לידי סרך של חילול שבת. ואם כן[ אמות 
נוגעת בחברתה אפילו  ואין מלכות  באחד בשבת. אמר לו, כבר הגיעה מלכות שלמה בנך, 
כמלא נימא. ]אמר לו דוד[, אמות בערב שבת ]ואני מוכן לוותר על יום אחד[. אמר לו, כי 
טוב יום בחצריך מאלף )שם פ"ד י"א(, טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה, מאלף 
גבי המזבח. עד כאן, בתוספת ביאורים, רובם  עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על 

ממהרש"א.
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כי  ה'(.  ז'  )שמואל־ב'  לשבתי  בית  לי  תבנה  האתה  לדוד,  הקב"ה  שאמר  מה  יובן  ובזה 
והכינותי  ממעיך,  יצא  אשר  אחריך  זרעך  את  והקימותי  אבותיך,  את  ושכבת  ימיך  ימלאו 
את ממלכתו, הוא יבנה בית לשמי, וכוננתי את כסא ממלכתו עד עולם )שם י"ב-י"ג(. חזינן 
ויש לשאול מדוע.  בית המקדש.  יבנה את  מכאן, שהקב"ה לא היה חפץ שדוד המלך ע"ה 
וכי מי לנו גדול מדוד המלך, שאמר ולבי חלל בקרבי )תהלים ק"ט כ"ב(, חצות לילה אקום 
)שם  ה'  יראת  חכמה  ראשית  אמר,  ועוד  ס"ב(.  קי"ט  )שם  צדקך  משפטי  על  לך  להודות 
קי"א י'(, ושלמה בנו לא הגיע למסקנה זו אלא רק לבסוף, באמרו סוף דבר הכל נשמע, את 

האלהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם )קהלת י"ב י"ג(.
אך יובן על פי מה שאמר 
ע"ה  רבינו  למשה  הקב"ה 
אשר  ככל  ט'(  כ"ה  )שמות 
תבנית  את  אותך  מראה  אני 
כליו  כל  תבנית  ואת  המשכן 
מראה  אמר  לא  תעשו.  וכן 
לך, אלא מראה אותך. כלומר, 
תבנית  הוא  עצמו  שהצדיק 
כלי  כליו,  כל  ותבנית  המשכן 
תעשו.  וכן  וסיים,  הקודש. 
לדורות,  תעשו  כך  כלומר, 
דוד  כך  לצדיק.  להדמות 
הקב"ה,  לו  אמר  ע"ה,  המלך 
בתורה,  עוסק  אתה  כאשר 
יש לי תענוג לשמוע את קול 
מאלף  יותר  מפיך,  התורה 
בנך  שלמה  שעתיד  עולות 
להקריב לפני על גבי המזבח. 
לכפר  באים  שהקרבנות  לפי 
על החטאים, ואלו דוד המלך 
בקרבי,  חלל  ולבי  אומר  ע"ה 
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ותורתי היא ההשלמה לשלמות. כזה היה מרן זצוק"ל, בבחינת אני מראה אותך את תבנית 
ולפסיקת  שמים  ליראת  להנהגה,  התורה,  ללימוד  דרך  סלל  כליו.  כל  תבנית  ואת  המשכן 

ההלכה, במסילה העולה בית אל.

איתא בבראשית רבה )פרשה י"ז אות ד'(, בשעה שבא הקב"ה לברוא את האדם, נמלך 
במלאכי השרת וכו'. אמרו לו, אדם זה מה טיבו. אמר להם, חכמתו מרובה משלכם. ]תמהו 
הקב"ה  שברא  לאחר  לפיכך  משלהם.  מרובה  חכמתו  שהאדם  יתכן  כיצד  השרת,  מלאכי 
ולא  זה מה שמו,  את האדם[, הביא לפניהם את הבהמה ואת החיה ואת העוף, אמר להם, 
היו יודעין. העבירם לפני אדם, אמר לו, זה מה שמו. אמר, זה שור, זה חמור, זה סוס, וזה 
גמל. ]והשמות היו בעלי משמעות, כמבואר במפרשים[. ואתה מה שמך. אמר לו, אני נאה 
להקרא אדם, שנבראתי מן האדמה. ואני מה שמי. אמר לו, לך נאה להקראות אדני, שאתה 

אדון לכל בריותיך, ע"כ.
מה  לשאול,  ויש 
שאמר  במה  יש  חכמה 
אדם  להקרא  נאה  אני 
האדמה,  מן  שנבראתי 
שהוא  יודעים  הכל  הרי 
ויובן  האדמה.  מן  נברא 
על פי משל. כאשר אדם 
הוא  לנישואין,  הולך 
ועוטף  מתנה  עמו  לוקח 
וכשמגיע  בנייר.  אותה 
מה  אותו  שואלים  לשם, 
זה  יענה  הוא  אם  זה. 
נייר, בודאי ילעגו לו, וכי 
נותנים נייר מתנה לחתן. 
הוא  המתנה  עיקר  אלא 
כך  הנייר.  שבתוך  מה 
כאשר  הראשון,  אדם 
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שאל אותו הקב"ה מה שמך, היה צריך 
שהרי  ממעל,  אלוה  חלק  אני  לענות 
הנשמה הרוחנית שבתוכו היא העיקר, 
אלא  אינו  האדמה  מן  שנוצר  והגוף 
הנשמה,  מחמת  ורק  לנשמה.  עטיפה 
האדם מורם מכל היקום, נזר הבריאה. 
האדמה,  מן  עפר  אני  השיב,  הוא  אבל 

כי על ידי זה לא יבוא לידי גאוה.
זצוק"ל,  ורבינו  מורינו  כן  כמו 
ולמרות  בלבו,  אשר  ה'  חכמת  למרות 

ענותנותו  היתה  גאונותו, 
מרובה. זכורני, בעודי צעיר 
למשרדו  באתי  לימים, 
והנה  כושר,  ממנו  לקבל 
הידור  לי  עשה  כשנכנסתי 
ועמד בפני, ואני התביישתי 
הזמנתיו  כאשר  וכן  מאד. 
לפטירת  השלושים  ליום 
]תמונות  זצ"ל  מרי  אבא 
להלן  נדפסות  זה  ממעמד 
הכותב  אחי  של  במאמרו 
נענה  מלאכי[,  ציון  הרב 

מיד ובא לכבד אותנו. 

תנצב"ה.

ישיבת מאור חזקיהו, שיעור לבעלי תשובה


