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שערים
ערש"ק פרשת בראשית  -כט' תשרי תשפ"א

אגודת שערי דעה בנשיאות הרה"ג מרדכי דיעי שליט"א הרה"ר לחצור הגלילית

שערי הפרשה

מה
בשער

מו"ר הרב אלחנן דיעי שליט"א
ראש מוסדות אגודת שערי דעה ורב בשכונת ס .דניה חיפה

למה בכה אדם הראשון
זו הייתה שעת המבחן הקריטית ביותר עבור העולם.
האדם ניצב בעין הסערה ,אך לא חש בעוצמתה .לכאורה,
שום משימה מיוחדת לא הוטלה עליו ,אך העולם כולו
הונח על כתפיו ,הוא הביט על העולם כולו ,סביב לו ,ודברי
האלוקים הדהדו באוזניו "ראה העולם שבראתי ,תן דעתך
שלא תקלקל ותחריב את עולמי" מול עיניו עמדו שורות
שורות של עצים צומחים בגן העדן ורוח אלוקים מתרה
ומזהירה "מכל פרי עץ הגן אכול תאכל אך מפרי עץ הדעת טוב
ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות" עץ אחד
היה שם ,ושמו עץ הדעת טוב ורע.
זו הייתה התמודדות קשה מכל .הנחש נשלח
להכיש ,לנסות ,לפתות במילים יפות ,את חוה.
חוה קרסה ,נגעה ואכלה מעץ הדעת .הביצור
הראשון קרס .ועדיין אדם יכול היה לבנות
ביצור חדש ,להתגונן מפני הרוע ,אך
טעם הגניבה ,והמחבוא המסתורי .כל
אלו חברו יחד .ואדם נגע ,אכל ,וקלקל
את העולם כולו .פתאום ,רוח סמיכה
ירדה על העולם .הוקם דיון חירום ,המסך
הורד והאשמים עברו בסך .מדיון לדיון
מחקירה לחקירה ,נחרץ גדר הדין ...שלושת
הנאשמים חויבו בזה אחר זה בפסקי דין ששינו
את ההיסטוריה העולמית והאישית שלהם .הנחש
איבד את קומתו ואורח חייו ,האשה והאדם נענשו במוות
ובחיים של יסורים .וכך נאמר "ארורה האדמה בעבורך,
בעצבון תאכלנה כל ימי חייך ,וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת
את עשב השדה .בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה
כי ממנה לוקחת" בקריאה הפשוטה נראה היה ,כי הקללה
התחילה כך ,שהקוץ יצמח חלף המזון .ממילא ,מה שיאכל
יהיה מתוך זיעה.
אך חכמינו מלמדים אותנו ,כי הפסוקים מתארים ,גזר דין
בן שני שלבים.
מתחילה ,כוונת הבורא הייתה ,כי הקוץ יהיה מאכלו
הטבעי של האדם ,יחד עם החמור וכל בעלי החיים .כך יחיה
האדם ללא זריעה ,ללא עמל .וזו הייתה הקללה הנוראה

ביותר מבחינתו של אדם הראשון .כך מתארת הגמרא את
האירוע במסגרתו נשבר אדם הראשון" ..א"ר יהושע בן לוי
בשעה שאמר הקב"ה לאדם (בראשית ג ,יח) וקוץ ודרדר תצמיח
לך זלגו עיניו דמעות .אמר לפניו רבש"ע אני וחמורי נאכל
באבוס אחד כיון שאמר לו (בראשית ג ,יט) בזעת אפך תאכל
לחם נתקררה דעתו" (פסחים קיח) לא מר המוות שבר את
ליבו של אדם הראשון ,גם לא אובדן גן העדן וחיי הנוחות.
רק החרדה ,שמא הוא יאבד את סוד קיומו כאדם ויאכל עם
חמורו באבוס אחד! כאשר אדם הראשון ,מבין ,כי הוא יקבל
את מזונו ללא כל מאמץ מצידו ,כי הוא ימצא את עצמו ,חולק
אבוס אחד יחד עם החמור .האושר נגזל ממנו .סיבת
החיים מאבדת את קיומה וממילא הכל הופך
להיות חסר סיבה .הדמעות זולגות מעיניו.
הוא מוצא את עצמו מבקש רחמים והמרת
גזר דין.
כי מהם החיים ,בלי לקבל בזכות ,בלי
לזרוע ולקצור ,בלי לזכות במה שעמלת
עליו.
ומדוע? הזוהר הקדוש ,מלמד אותנו,
את סוד ה"נהמא דכיסופא" מתברר כי
העולם נברא כדי להנצל מלחם הניתן
בבושה .לחם הניתן ללא תמורה ,ללא מאמץ,
ללא זכות ,ככה בחסד ,במתנה .וכך מתאר זאת
הרמח"ל בספרו דעת תבונות" :כי האל יתברך שמו הוא תכלית
הטוב ודאי ,ואמנם מחוק הטוב הוא להטיב ,וזה הוא מה שרצה
הוא יתברך שמו לברוא נבראים כדי שיוכל להטיב להם ,כי אם
אין מקבל הטוב אין הטבה .ואמנם כדי שתהיה ההטבה' ,הטבה
שלימה' ידע בחכמתו הנשגבה שראוי שיהיו המקבלים אותה
מקבלים אותה ביגיע כפם ,כי אז יהיו הם בעלי הטוב ההוא ,ולא
ישאר להם בושת פנים בקבלם הטוב כמי שמקבל צדקה מאחר,
ועל זה אמרו (ירושלמי ערלה פ"א ה"ג) מאן דאכיל דלאו דיליה
בהית לאסתכולי באפיה (-מי שאוכל מזון של זולתו ,מתבייש
להסתכל בפניו) "...להיות בעל הטוב ,זה שמגיע לו! זהו
בסיס הסיבה של היצירה העולמית .מסביב לסיבה הזו אנו
מתכנסים תמיד .האם ההטבה שלימה? האם אני זכאי לחסד

בשערי ההלכה
מו"ר הגאון הגדול
הרב מרדכי דיעי שליט"א
אולם או מלון שיש בהם כבר כלים לא
טבולים האם נקנה לגוי במתנה ונחזור ונשאל
ממנו?

מדור חדש!

בשערי אורה
מתורת חכמינו
הקדמונים
שבת בראשית
מברכין החודש
המולד יהיה ביום שבת
בשעה 3:23
א' דראש חודש מרחשון
ביום ראשון

פסוקו של שבוע:

הקנאה התאווה והכבוד
מוציאין את האדם מן
העולם

המשך בעמוד הבא
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כניסה יציאה
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הציבור מתבקש להתפלל לרפואת
מורינו ורבינו נשיא המוסדות

הרה"ג מרדכי בן אסתר

שיחיה לאורך ימים טובים אמן
והן אל כביר לא ימאס תפילת רבים
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הגליון מוקדש
לרפואת יצחק בן רחל שמואל
נא לא לקרוא בעלון
בשעת התפילה וקריאת התורה

דבר
הרב
עוד לא חלפו ימים מהפרשה האחרונה של ספר התורה ,וכבר
נעמוד כולנו כמו מעולם לא שמענו...
נתכנס שוב בשבת מחדש ,בהיכלי הקודש והמקדש ,בתי
הכנסת והמדרש ,בין איש לעצמו ,וכל מקום שהוא עצמו
ונתחיל הכל מבראשית...
בראשית ,הננו פוסעים בסך...
לומדים מחדש את סוד ההויה האנושית.
בראשית ברא אלוקים .הכל מתחיל מבראשית .בריאת
העולם ,אדם וחוה ,חטא עץ הדעת ומלחמת קין והבל .כאן
מצוי שורש כל החיים ,תולדות היקום ,התפתחותו המדהימה
של האנושות לטוב ולמוטב ,גן עדן וחרב המתהפכת.
פרשת בראשית היא התמצית של כל התורה.
של האמונה היהודית ,של סוד חיינו היהודים ,המיקרו קוסמוס
של כלל מרכיבי האנושות ותכונות הנפש.
ב  146 -פסוקים נפרשת תקופה בת אלף וארבע מאות שנים
ובתוכה תיאור מדויק של מה שהיה ושל מה שעתיד להיות,
מכאן ואילך "אין כל חדש תחת השמש"
אנו מוצאים פה את סוד חיינו היהודים ועיקרי האמונה
היהודית נוכחות אלוקית ,מצוות ועבירות ,צדיקים ורשעים,
שכר ועונש ,תהיה ותשובה.
את התשתית לעשרת הדיברות :נוכחות אלוקית (הבריאה)
עבודה זרה (אז הוחל לקרוא בשם ה') שבועת שוא (לא
תאכלו ולא תיגעו) השבת (ויכולו) האהובה אב ואם (על כן
יעזוב איש) לא תרצח (ויקם קין על הבל) לא תנאף (ויקחו
להם נשים מכל אשר בחרו) לא תגנוב (לא ידעתי ,כי מלאה
הארץ חמס) לא תענה ברעך עד שקר (שומר אחי אנכי) לא
תחמוד (כי טוב העץ למאכל וכי תאוה היא לעיניים)
גם אופי היקום והתכונות האנושיות מזדקפות לעין :תקוה
ואכזבה ,הזדמנויות אבודות וחתירה לשלימות ,חכמה ומדע,
מדון ושלום ,תאוה ונקמה ,פיתוי ואיפוק ,ויתור וקפדנות,
בגידה ואהבה ,יציבות וגלות ,שנאה וחמלה ,כפיות טובה
והכרת טובה.
העולם נוצר מושלם בידי האחד השלם .קיבלנו את כל
הסיכויים וניפצנו אותם.
בחטאו של אדם הראשון החל המדרון ,בקין והבל מצאנו
עצמנו בפתח הגיהנם האנושי.
וכך אמרו חכמינו בשעה שברא האלוקים את העולם נטל
את האדם ואמר לו ראה עולמי כמה נאה הוא תן דעתך שלא
תקלקל ותחריב עולמי
כי הכל בידי האדם לבנות או להרוס לנטוע או לנתוץ .עם
שימת לב ,מחשבה טובה ודעת נכונה בכוחנו לעשות רק טוב.
הבה נצא בראשית השנה למסע חדש לתיקון עולם.

פרשה בקצרה
בריאת העולם (א ,א-לא)  ///האדם ותפקידו (ב ,ד-יז)  ///עזר
כנגדו (ב ,יח-כה)  ///חטא עץ הדעת (ג ,א-כד)  ///קין והבל (ד,
א-כו)  ///עשרה דורות מאדם עד נח (ה ,א-לב)  ///למחות את
היקום (ו ,א-ח) ( ///בפרשה  146פסוקים)  ///ההפטרה :מחר
חודש (שמואל א'  -כ'  -יח')

בשערי אורה

מתורת חכמינו הקדמונים
בראשית  -סוד האמונה
אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא
הרש"ר הירש בראשית  -יסוד האמונה
אמונת הקדמות חותרת תחת כל מוסר
והיא כופרת בכל חירות באל ובאדם .כי אם
חומר העולם היה קדום ,יכול היה היוצר
לעצב מן החומר שניתן לו ,רק את העולם
הטוב ביותר יחסית .לא את העולם הטוב
בהחלט .ומכאן ,כל רע טבעי ומוסרי
היה נובע ללא תקנה ,מחסרונו
של החומר! האל בעצמו לא
יוכל לגאול את העולם .לא
מן הרע הטבעי ולא מן הרע
המוסרי .אין האל אדון על
חומר העולם ,ואף האדם
איננו אדון על גופו .החירות
תעבור מן העולם והכרח עיוור
ונטול תקווה ישלוט בעולם באל
ובאדם!
ואת חשכת ההכרה על האל ,העולם והאדם.
תאיר התורה בפתח דבריה "בראשית ברא
אלוהים" וכל האמור לאחר מכן ,תלוי ועומד
במילים אלה .הכל ,חומר וצורה של כל הווה
נברא על ידי בורא חופשי כל יכול .והבורא
עודנו שליט בחירות על החומר והצורה של
כל הווה ,על הכוחות הפועלים בחומר ,על
החוקים שעל פיהם הם פועלים ועל הצורות
שאותם הם יוצרים .שכן רצונו של האל
החופשי והכל יכול הוא שברא את החומר
והפעיל בו את הכוחות הללו .הוא שהציב
את החוקים ,שעל פיהם יצורו צורות .וכדרך
שהוא שליט בחירות על עולמו כן השליט את
האדם על עולמו הקטן .מהוויתו החופשייה
נפח בו ניצוץ למען ישלוט בחירות על הגוף
וכוחותיו כך ברא את האדם בצלמו בצלם
חופשי של האל החופשי .וכצלם אלוהים הניח
את האדם בעולם המסור לשלטונו הכל יכול.
העולם שנברא בראשית .איננו הטוב ביותר
במסגרת הנתונים .אלא הוא העולם היחיד
הטוב .עולם זה על כל מגרעותיו המדומות
תואם את תוכנית החוכמה של הבורא .היה
לאל ידו לברוא עולם אחר .אילו עולם אחר

המשך מעמוד 1
שאני מקבל? האם אני חי בזכות? או בחסד?
האדם ברח מגן עדן ,למראה הבושה ,בה קיבל הכל ללא מאמץ וללא
תמורה ,מכאן הוא ירד אל החיים ,תוך התניה שלא יאכל מעץ הדעת ויזכה
ממילא בכל הטוב ,בזכות ולא בחסד .אך עכשיו שחטא ,ביקש הבורא
להציע לו מצב נחות אך זהה לקודם .האם יחזור ויפסיד הכל? זו הסיבה
שהוא נבהל מהעונש שהוצע לו "ואכלת את עשב השדה" .העונש לא היה
טמון בטעם הקוץ .העונש היה טמון בעובדה ששוב הוא יקבל את החיים
והמזון ללא מאמץ אישי מצידו וממילא ללא זכות.
ביסוד קיומנו אנחנו מגלים כאן את עצם הלוז של החיים האנושיים.
המניע המשמעותי ביותר של החיים .לכן מיד כשתינוק נולד ,היצר היחיד
שמקנן בו ,שמגדל אותו ,הוא הרצון לדאוג לעצמו ,ללכת בעצמו .ללא

היה תואם את רצונו .האדם שנברא בראשית
על כל מגרעותיו המוסריות ,מסוגל להשיג
את השלמות המוסרית .שהבורא הציב לפניו.
האפשרות לחטוא היא חלק משלימותו
המוסרית .שכן היא תנאי יסוד לחירותו
המוסרית .ושניהם ,העולם והאדם ישיגו
את המטרה העליונה של הטוב
שלמענה נבראו שניהם .כי האל
שהציב מטרה זו להם ברא את
שניהם לאותה מטרה על פי
רצונו החופשי שאין מעצור
לפניו היה לאל ידו לברוא
בריאה אחרת .עולם אחר
ואדם אחר ,אילו היה דבר
זה מקדם את המטרה שהציב
לפניהם בחירות.
•••
אמת זו אנחנו מחדשים בליבנו תמיד בעת
אמירת קדיש .באותה שעה אנחנו מכריזים
באמונת אומן ששמו הגדול יתגדל ויתקדש –
בעולם שהוא ברא כרצונו.
•••
שכן העולם נברא בראשית כולו במאמר
השם .והוא מוכן מתחילתו לאותן מטרות
העליונות .אכן הקדוש ברוך הוא הביט בתורה
וברא את העולם.
נמצינו למדים שבראשית הוא היסוד
להכרה יהודית על השם על העולם ועל
האדם .וכאשר נשתכחה הכרה זו מלב האדם
היה צורך לחזור ולייסד אותה ולשם כך
באו הניסים הגלויים הניסים הראו את האל
החופשי השליט ללא מעצור בתבל ומלואה.
בכל חומר וכוח וחוק.
אכן היו אלה ניסים כמשמעם ניסים
המתנוססים ברמה הם חזרו והחדירו ללב
האדם את האמונה באל החופשי שאין מעצור
לפניו .וכאמור אמונה זו היא יסוד לכל תודעה
מוסרית ואנושית והוא יסוד מוסד לעצם
יחסנו לתורה.

המניע העוצמתי הזה ,הוא ישאר תמיד בסחי .ינק משדי אימו .כי אכן,
הדבר הקשה ביותר על האדם ,הוא איבוד הזכות והעצמיות .לכן ,דווקא
הזיעה הזו בשביל הלחם הופכת את החיים לשוים .בלעדיהם החיים
גרועים מן המות! מה יתרון לחיים ,במסגרתם הקוץ והדרדר יהוו מזון
מוכן לאדם?
זאת נקודת הכובד ,אליה שואף הילד מעת אשר נולד ואליה משווע
הזקן לעת זקנתו .להכל היה מוכן אדם הראשון ,רק לא למחיקת הייחודיות
שלו .לרגע שהוא כבר לא ידאג לעצמו ,שמישהו אחר ידאג לו .אכן ,מות
הוא דבר קשה על האדם ,אך אינו סוף פסוק .החיים ללא כבוד עצמי ,ללא
זיעה ומאמץ ,חיים של בושה ,הם האסון הגדול ביותר .כך אמר שלמה
"אדם ,לעמל יולד"

עשה לך רב
שאלות בהלכה משולחנו של נשיא המוסדות
מו"ר הגאון הגדול הרב מרדכי דיעי שליט"א הרה"ר לחצור הגלילית

אולם או מלון שיש בהם כבר כלים לא טבולים האם
נקנה לגוי במתנה ונחזור ונשאל ממנו?
הגמרא עבודה זרה (עה ):הלוקח כלי תשמיש מן הנוכרים,

זה משום דהוי כהערמה ואסור .ועוד ,דאסור לתת לגוי מתנת
חינם משום לא דלא תחנם( .פת"ש סק' טו) ואולם הישועות
יעקב (באו"ח סימן יג' סק"ד) כתב דהערמה מותרת בזה דלענין
זה יש לסמוך על רמב"ם דטבילת כלים היא מדרבנן.

את שדרכו להטביל יטביל ,להגעיל יגעיל ,ללבן באור ילבן

מרן הראשל"צ בשו"ת הליכות עולם (חז' דף רסב) פרשת

באור .תנא ,וכולם צריכים טבילה בארבעים סאה ,מנין? אמר

מטות כתב :שהכלים כלי זכוכית

רבא דכתיב" :ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים

שטבילתם מדרבנן יקנם במתנה

למלחמה ,זאת חוקת התורה אשר צווה ה' אל משה.

לגוי

וישאלם

ממנו,

אבל

אך את הזהב ואת הכסף ,את הנחושת את הברזל

היותר טוב זה להטבילם.

את הבדיל ואת העופרת ,כל דבר אשר יבוא באש

כתב בדרכי תשובה (סי'

תעבירו באש וטהר .אך במי נדה יתחטא ,וכל

קכ סק' ע') מכיון שבעל

אשר לא יבוא באש תעבירו במים" .הוסיף לך

המסעדה משתמש בהם

הכתוב טהרה אחרת .אמר רב נחמן רבה בר אבוה:

לצורך סחורה ,שהרי הוא

אפילו כלים חדשים כמשמע ,אמר רבה בר אבוה:

ובני ביתו אינם משתמשים בהם

לא הצריכו טבילה אלא בלקוחין .וכמעשה שהיה (בכלי

רק לפרקים דרך עראי ,כי עיקר

מדין) אבל שאולים לא.

קנייתם לצורך מסחרו ,ומעולם לא עלה

אולם לא כל כלים הנקנים מן הגוי צריך טבילה ,אלא דווקא

דעת חכם לצוות לסוחרים שיטבלו הצלוחיות שלהם ,כיוון

כלי סעודה ,כדכתב רש"י "כל דבר אשר יבוא באש" -ואין דרך

שעומדים רק למסחר ה"נ המסעדות שכליהם הם לצורך

להשתמש על ידי האור אלא כלים של צרכי סעודה.

מסחרם פטורים מטבילה ע"כ.

הראש בע"ז (סימן לו) כתב ,הטבילה אינה גזירת הכתוב ,וכ"כ

וכן ראיתי בעלון קול צופיך הביא בשם הגה"מ אליהו זצ"ל

התוספות (שם ד"ה מגעילן) והירושלמי (סוף ע"ז) מבאר טעם

שבכלים גדולים שאי אפשר להכניסם למקווה יתנם לגוי

הטבילה ,בכדי להוציא את הכלי מטומאת נוכרי ולהכניסו

במתנה ע"מ שהגוי יחזיר וישאילם לו ואז אין צריכים טבילה,

לקדושת ישראל .מרן בשו"ע יורה דעה (סי' ק"כ סעיף ט"ז)

אולם אם יכולים להטבילם במקווה אין להקל.

כתב :אם שכח ולא הטביל כלי מערב שבת או מערב יום טוב

לסיכום :יש מתירים לכתחילה למכור לגוי ולשאול ממנו כדי

יתננו לגוי במתנה ,ואחר כן ישאלנו ממנו ומותר להשתמש בו.

לפטור מטבילה .ויש שאסרו לעשות זאת אפילו כשיש טירחא

וכתב הגהה :וכן יעשה אפילו בחול במקום שאין בו מקווה ,ואם

להטבילם .בכלים שנועדו לצורך האולם ,אם הם חייבים

עבר והשתמש בכלי בלא טבילה – לא נאסר מה שהשתמש בו

מטבילה מדרבנן ,יש מי שהיקל להקנות לגוי ולחזור ולשאול

ויטבילנו .אומנם בשו"ת הרשב"ש (סימן תס"ח) מפקפק בהיתר

ממנו .והיותר טוב לטובלם בלי ברכה.

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
שמען פיסו בן זוהרה ז"ל
נלב"ע ער"ה תשפ"א.
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
אברהם סמו בן שרה ז"ל
נלב"ע כ"ד תמוז תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
לאה גרינברג בת חייקה ויעקב ז"ל
נלב"ע י"ד אדר התש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת ידידנו הנערץ
ירמיהו עיני בן ברכה וחיים ז"ל
נלב"ע י' חשון תשע"ט
ואשתו וויזה עליזה בת תפחה ז"ל
נלב"ע כט' תשרי תשע"ט

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
שמעון בן זוהרה פיסו
נלב"ע ערב ראש השנה תשפ"א
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
אסתר מזרחי בת חיה ויחזקאל ז"ל
נלב"ע ב' טבת תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
אברהם אספיס בן סימה ז"ל
נלב"ע שבת קודש פר' לך לך יא חשון תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
זכי דר בן לולו ויצחק ע"ה
נלבע כ ניסן תשפ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
רימון סגל בן אסתר ושלמה ז"ל
נלב"ע ז' חשון תשע"ט

דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יהודית בת שושנה וזאב (לויט) וולפין ז"ל
נלב"ע כ"ב טבת תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יהודה אמין בן גבריאל ואסתר ז"ל
נלב"ע ד חשון תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יחיאל שטרית בן שמחה ז"ל
נלב"ע ד' סיון תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
אסנת נמני בת פני ז"ל
נלב"ע כ"ב תמוז תש"פ
דברי התורה בעלון מוקדשים לעילוי נשמת
יצחק כץ בן מלי וגרשון ז"ל
נלב"ע כ"ב אדר התש"פ

שער השמים
חייהם ופועלם של גדולי הדורות האחרונים

מרן הרב עובדיה יוסף נולד בחודש תשרי מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל עת הרשה לו רבו להתחיל להדפיס את
שנת תרפ"א (שלהי שנת  ,)1919בעירק ,נלקח לבית עולמו ג' חשון תשע"ד
חיבוריו ברבים ,כותב הרב עובדיה חיבורים
רבים ,מתוכם ספרי שאלות ותשובות
בגדד .בגיל שלש עלה עם הוריו ר' יעקב
בנושאים אקטואליים ,כשבספריו יש שאלות
ז"ל ומרת גורגייה לארץ ישראל שם למד
רבות הקשורות למשך כהונתו כדיין ,הן בדיני
בבית הספר "בני ציון" ,כבר בילדותו ניכר כי
אישות מורכבים ,כהתרת עגונות מלחמה,
ניחן בכישרונות מופלאים ,בהבנה מעמיקה
(ממלחמת יום כיפור ,תקופה בה כיהן כרב
ובזיכרון מופלא ,בגיל כה צעיר כבר שלט
ראשי לישראל) ,והן בדיני ממונות ,תשובות
הנער בכמה מסכתות בעל פה .שקע בעולמה
אלו נחשבות כאבני דרך לפסיקה ההלכתית
של תורה בישיבת "פורת יוסף" בירושלים.,
בבתי הדין ,ועל פיהם נפסקים מקרים רבים
בשנת תש"ד נשא לאשה את רעייתו הרבנית
בבתי הדין בארץ ובעולם.
מרגלית ע"ה ואז החל לכהן כדיין בבית דינו
כמו כן חיבר הרב ספרי הלכה רבים ,ספרים
של רבו הגאון רבי עזרא עטיה ,בתפקיד זה
המשמשים את כלל לומדי התורה ,כשהמיוחד
כיהן עד שנת תש"ז ( )1947אז נשלח ,כשהוא
בהם הוא שמאותם ספרים נהנים גם לומדי
בן עשרים ושבע ,לכהן פאר כאב בית הדין של
התורה חובשי ספסלי בית המדרש ,שרמת
מצרים ,וכרבה של קהיר בתפקידו זה עשה
לימודם גבוהה ועיונית ,וגם המון העם ,צבור
הרב רבות ונצורות ,והעמיד תלמידים רבים
מבקשי ההלכה הפשוטים .ספרים אלו זוכים
כשחלקם אף שימשו לאחר מכן כרבני קהילות
לתפוצה נרחבת ,ומהווים נר לרגלי כל תופס
ברחבי העולם.
ספר ,ועמלי תורה כאחד.
בהיותו בגיל ארבעים ושבע ביקשו רבו הגאון
הם ראשי התיבות של שמו – עובדיה יוסף בן
לאחר ייסורים קשים ,בתאריך ג' חשון תשע"ד
רבי עזרא עטיה זצ"ל לגלות לתל אביב ולכהן
יעקב) ,אולם מורו ורבו הגאון רבי עזרא עטייה
נפטר מרן מאור ישראל רבינו עובדיה יוסף
בה כרב ראשי ,כדי לחזק את העיר מבחינה
זצ"ל ,לאחר שעבר על הספר ונוכח בבקיאותו
זצ"ל ,בן תשעים ושלש היה במותו ,וכל בית
רוחנית ,כשהרב מגיש את מועמדותו לתפקיד
ועיונו המרשימים ,אסר עליו להדפיסו מחשש
ישראל לוויהו למנוחות ,בהלויה הגדולה
וזוכה ברוב מלא של קולות נציגי העיר ,ובכך
לעין הרע.
ביותר שהיתה בישראל ,בה השתתפו קרוב
החל את דרכו בעולם הרבנות.
בכל משך שנות חייו ,החל מגיל שלושים,
לשמונה מאות אלף איש .נקבר בבית המנוחות
את ספריו הרבים החל הרב לכתוב בגיל צעיר,
בסנהדריה ,וקברו הפך לאתר תפילה ותחנונים.
וכבר בגיל שמונה עשרה שנה כתב הרב את
זכותו תעמוד לנו ולכל ישראל!!
חיבורו הראשון בשם "יביע אומר" (כשיבי"ע

מאור ישראל
תשמ"ט
בשנת
מוסדות
נפתחו
אגודת שערי דעה ע"י
מו"ר הרה"ג מרדכי דיעי ראשיתם של
המוסדות היו בהקמת כולל אברכים בית
מדרש גבוה להוראה בנשיאות גדולי
ישראל.
מרן הרב עובדיה יוסף נשא על כפיו
למשך כל ימי היותו את הדאגה למוסדות
ולפעילות התורנית בחצור כאשר לחם
בעוז מול אישים שונים בכדי להביא
למינויו של מו"ר כרבה הראשי של חצור
וגלילותיה .תורתו של מרן נלמדת עד
היום אצל רבני הישיבה מתוך הכרה
עמוקה בגדולתו של מרן שהאיר לארץ ולדרים עליה היום
ולדורות אור גדול ומי יתן לנו תמורתו.

