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הרב יוסף בדיחי שליט"א
ראש כולל פאר ירושלים, ירושלים

חשך מאור עינינו

מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

נתבקשתי לכתוב על מרן שר התורה, עמוד ההוראה, אורן של ישראל, נשיא הנשיאים 
בדורנו. אין אני רואה עצמי ראוי לכתוב. וגם אם אכתוב, לא יהיה זה אפילו כטיפה מן הים. 
אך למען יראו וילמדו הדורות הבאים, אכתוב מספר מילים על הזכות שנפלה בחלקי להכיר 

את מרן זצ"ל.

ידע לשלב  זצ"ל, אשר  מרן  הולכים לשמוע את דרשותיו של  היינו  ילדותי  עוד משחר 
בחן, מוסר השכל, הלכה וחידושי תורה, בצורה עממית מאוד. בכך משך אליו את כל שכבות 

הציבור, ילדים, בעלי בתים, אברכים ותלמידי חכמים. 
וגדולתו,  מכוחו  והתפעלות  סיפוק  מלאי  יצאו  כולם 
כאשר  גם  שיעוריו.  את  לשמוע  להמשיך  וצמאים 
אמר דברי מוסר או ביקורת, תמיד אמרם בדרכי נועם 
את  קיבלו  וכולם  באיש,  פגע  לא  מעולם  ובאהבה. 

דבריו וצייתו להוראותיו.

ביום  בדרשתו  הוא  ]כך  מדרשותיו  באחת  זכורני 
בספר  ראה  אביב,  תל  לעיר  ראשי  לרב  הכתרתו 
המנהיג לרב משה סופר עמ' 237 ובספר פוסק הדור 
שפתח  העורך[,   .92 עמ'  צדקה  ישראל  יעקב  לרב 
בנחת  חכמים  דברי  בפסוק  ההפסקה  היכן  בשאלה 
נשמעים )קהלת ט' י"ז(. האם המילה בנחת מתייחסת 
דרש,  עצמתו  במלוא  לשומעים.  שמא  או  לחכמים, 
דברי חכמים בנחת, נשמעים. אם החכם מדבר בנחת, 
מרן והרב יוסף בדיחיאזי דבריו נשמעים. כך באמת נהג מרן זצ"ל משך כל 
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ידי כל  ונתקיימו על  שנות חייו. את שיעוריו ודרשותיו אמר בנחת, ואכן כל דבריו נשמעו 
שומעי לקחו.

כאשר בגרתי, למדתי בעומק שתי וערב את הלכות איסור והיתר. וכאשר ראיתי שאני 
שולט יפה בחומר, ניגשתי תחילה למבחן אצל הרה"ג עמרם אבורביע זצ"ל, רב העיר פתח 
תקוה. לאחר מכן ניגשתי בדחילו ורחימו למבחן אצל מרן זצ"ל, כדי לקבל סמיכתו להורות 
ראה  דוד.  רבי  של  הבן  אתה  לי,  ואמר  הכירני  והוא  פנימה,  הקודש  אל  נכנסתי  בישראל. 
מרן את התרגשותי, לפיכך הניח לי להירגע תחילה, ורק לאחר מכן התחיל במבחן, בצורה 
המבחן  לאחר  מופלאה.  בחכמה  משלו  נופך  והוסיף  בשאלותיו  העמיק  מאוד,  עד  נעימה 
אישר את הסמכתו אותי להורות בישראל, על גבי הסמכתו של הרה"ג עמרם אבורביע זצ"ל.

בשנת ה'תשכ"ה שימשתי כר"מ בישיבה, ולקחתי את תלמידי לביקור בפרויקט השו"ת 
רב  של  בנו  שהיה  לאחראי,  ניגשתי  רבה.  סקרנות  ועורר  חדש  דבר  שהיה  אילן,  בר  של 
את  לו  נתתי  ולבסוף  שאלות  מספר  שאלנו  זצ"ל,  שאול  בר  אלימלך  הרה"ג  רחובות  העיר 
והתוצאות  במחשב,  נבדקו  וכתביו  מאמריו  מרן,  של  ספריו  כי  סיפר  הוא  הדיבור.  רשות 

להפליא,  מדויקות  היו 
את  הזינו  ולפיכך 
מקורותיו.  לפי  המחשב 
הכל היו מלאי התפעלות 
ההיקף  מעצמת  עצומה 
זצ"ל,  מרן  של  והידע 
שהוא  נאמר  כבר  שעליו 
שהצליח  היחיד  האדם 
המחשב  את  לנצח 

בידיעותיו.

נערכו  כאשר 
הרב  לתפקיד  בחירות 
לישראל,  הראשי 
חברו  ידי  על  נתבקשנו 
הרה"ג  זצ"ל,  מרן  מרן, הרב בצלאל ז'ולטי, הרב אליעזר גולדשמידטשל 
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בצלאל ז'ולטי זצ"ל, לפעול למען בחירת מרן זצ"ל לרב הראשי. קיבלנו שמות וכתובות של 
התפעלו  וכולם  אליהם  פנינו  ומצוות,  תורה  שומרי  היו  לא  שרובם  הבוחר,  מהגוף  אנשים 
ממרן זצ"ל וללא כל סייג תמכו בהתלהבות בבחירתו. ואכן, זכה דורנו שהמאור הגדול הזה 

שימש כרב הראשי לכל רבני ארץ ישראל והגולה כולה.

זכורני שבשחר ילדותי היה אבא מורי זצ"ל מדבר אלינו בשבחו ובענוותנותו של מרן, 
באומרו שמעולם לא תמצא שהוא חותם בתואר כל שהוא, אלא 'נאם עובדיה יוסף', וגדול 

מרבנן שמו. 

אנשי אמונה אבדו. בתלמוד ירושלמי )ברכות פרק ב' הלכה ח'( מסופר, כאשר נפטר רבי 
סימון, הספידו רבי ליא ואמר, ארבעה דברים תשמישו של עולם, וכולם אם אבדו יש להם 
יוקח,  יזוקו, ברזל מעפר  יש לכסף מוצא, ומקום לזהב  כי  )כ"ח א'-ב'(  חליפין, כדברי איוב 
לנו  מביא  מי  שמת,  חכם  תלמיד  אבל  חליפין.  להם  יש  אבדו  אם  אלו,  נחושה.  יצוק  ואבן 

חליפתו, מי מביא לנו תמורתו, ע"כ.

היאך נבוא לפני בוראנו. מי יהיה לנו לחומה ולמחסה ביום זעם. מי יקרא לפני הקב"ה, 
וטרם יקרא ֵיענה. יתומים היינו בלי אב רוחני. אוי לה לספינה שאבד קברניטה, מי יובילה 
ואין מי שיצילה. אם בארזים נפלה  במי מצולה, במים הזדונים. אוי לנו שספינתנו טובעת 
שלהבת, מה יעשו איזובי קיר. לויתן בחכה הועלה, מה יעשו דגי רקק. בנחל שוטף נפלה 

חכה, מה יעשו מי גבים.

ותזיל כל עין דמע דמוע רעדה תאחז כל שומעי שמוע  
מרן גדול דורנו בהילקח מאתנו  
מי ירפא מכתנו אויה לנו כי נשברנו 
אוי מה בא עלינו נישא במר קולנו 
ואל מי נפנה שאלותינו מי ינחה את דרכנו 
בהילקח מרן נשיא דורנו חשך מאור עינינו 
ותשלח משיח צדקנו חיש מהרה לגאלנו  
ויבנה בית מקדשנו במהרה בימינו. ומכל צרותינו יחלצנו  


