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הרב עובדיה יונה שליט"א

דיין ומו"צ לעדה החרדית הספרדית בני ברק ומחה"ס דבר עובדיה ד"ח

דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום
זכרונותי ממרן זצ"ל הם עוד מן השנים ה'תשל"ד ה'תשל"ו ,אז היה בשיא כוחו בפעולות
חשובות וברוכות למען הכלל .לא חׂשך דבר מבני ישיבות .אהבת התורה שקיננה בליבו לכל
בן תורה ,לא ידעה גבולות .באהבתו הגדולה לכל בר אוריין ,היה מתרפק על כל בן ישיבה,
ללא מחיצה וללא כל הבדל בין העדות השונות וכל כיוצא בזה .לא פעם התבטא כי לולא
ידע בן ישיבה את גודל מעלתו בהיותו הוגה בתורה ,היה רוקד משמחה.
מרן זצ"ל היה מקרב בפרט את פשוטי העם,
ואת בני הישיבה הפשוטים ביותר ,ולא הביט אל
יחוס משפחתו .כל רצונו היה לרדת אל העם ,מבלי
לזלזל בשום יהודי באשר הוא .כמה עודד משפחות
שבניהן הוגים בתורה ,כמה תמך בהן והיה להן לעזר
ולאחיסמך ,כמה כוחות נפש השקיע בהן.
גדולתו של מרן זצ"ל התבטאה בכוחו הגדול
בהלכה .זכורני שביקשתי את הסכמתו לספר חידושי
תורה שלי ,והוא ביקש להשאיר את הספר אצלו
לתקופת מה ,ואז נתן את הסכמתו .אבל כל הזמן אמר
וחזר ואמר ,צריך ללמוד הלכה ,טור ובית יוסף בעיון.
שיטתו בדרך כלל היתה להקל במקום הצורך ובשעת
הדוחק ,ואחז בכוחא דהתירא.
בשנים שהיה מרן זצ"ל רב ראשי לתל אביב,
השמיע הרבה מתורתו לפני אברכי הכוללים בעיר ,אם
בכולל היכל התלמוד או בכוללים אחרים ,ופתח להם
את דרך העיון בהלכה .מסר בפניהם שיעורים בחושן
זס

הובאו לפני גליונות מספר "דבר עובדיה"
מעשה ידי אומן צנצנת המן ,דעסיק
באורייתא תדירא לילה כיום יאיר כחשכה
כאורה הרה"ג חו"ב ר' עובדיה יונה
שליט"א .עברתי בין בתרי אמרותיו ונהנתי
מפלפולא דאורייתא שלו שניכר בהם
עמלה של תורה .איישר חיליה לאורייתא.
השי"ת יזכהו להתעלות במעלות
התורה והיראה לגאון ולתפארת ויזכה
לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ויפוצו
מעינותיו החוצה ובכל אשר יפנה ישכיל
ויצליח ויזכה לעסוק בתורה מתוך נחת
ושלוה השקט ובטח בעושר ואושר
ובריאות והצלחה וכל טוב.
בכבוד רב
עובדיה יוסף

עינינו

בב˙

משפט ובאבן העזר ,ובהם דן בשאלות שבאו לפניו בתפקידו כראש כל בתי הדין בתל אביב.
בכולל שלמדתי בו בתל אביב ,היה מוסר שיעורים בחושן משפט ,בעמקות נפלאה,
תוך שקלא וטריא ופלפול עמוק עם אברכי הכולל .הדבר היה חוזר על עצמו בכולל היכל
התלמוד ,שם מסר שיעורים באבן העזר ,ולפעמים בחושן משפט ,בדרך משא ומתן .קבוצת
אברכים ,ואני בכללם ,היינו הולכים לשמוע גם את השיעורים הללו.
לא פעם השתדל ללמוד וללמד חושן משפט ואבן העזר בעיון ,מפני שבדורנו נוטים בני
הישיבות ללמדנות בסוגיות הגמרא .היה מטיף לנו שהעיקר הוא להתרכז בדבר הלכה ,וכפי
שקיבל מפי רבותיו ז"ל .היה מעודד אברכים לכתוב פסקי הלכה ולאסוקי שמעתתא אליבא
דהלכתא.
כל ימיו עסק מרן זצ"ל בקירוב רחוקים ,בדרכי נועם ולא בכח .בנו הגדול הטיב להגדיר
זאת ,באמצעות מעשה שהיה .מרן זצ"ל היה דורש בכל ליל שבת במדרש פורת יוסף ,ובזמן
הדרשה היה בא פוחז אחד בקביעות עם האופנוע שלו כדי להכעיס ולהפריע .פעם אחת
אמרו לו חבריו ,בוא ותשמע מה הרב מדבר ,והלה נכנס ושמע .לימים חלחלה אותה דרשה
בליבו ,חזר בתשובה והיום הוא רב חשוב ומחזיר בתשובה .כעבור שנים פגש את מרן ואמר
לו ,האם כבוד הרב זוכר את הפוחז עם האופנוע שהיה מפריע לדרשה בליל שבת .אני הוא
אותו פוחז ,ומכוח דרשה אחת של הרב חזרתי בתשובה.
זהו העיקר ,להיות בבחינת דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום (משלי ג' י"ז) .דרך זו
ממיסה אפילו את הלב הקשוח ביותר.
אולם ,בדברים הנוגעים לענייני הלכה ,לא נשא פנים לאיש ,ואפילו לתלמידי חכמים,
ועמד כצוק איתן ,אם בענייני עגונות החמורים ,ואם בהלכות של אשת איש וכדומה.
וכשאותו רב גדול רצה להתיר ממזרים וכדומה ,לא חת ולא זע והתבטא נגדו בצורה
החריפה ביותר ,כי אין משוא פנים בהלכה .וזהו שאמרו חז"ל (חגיגה ט"ו ע"ב) על פסוק
(מלאכי ב' ז') כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא .אם
דומה הרב למלאך ה' צבאות ,יבקשו תורה מפיהו .ואם לאו ,אל יבקשו תורה מפיהו ,ע"כ .כי
ההולכים אחרי עוקרי התורה ,סופם שיהיו כמותם ,חס ושלום .עלינו לדבוק בדרכיו ,ולהיות
בבחינת תומת ישרים תנחם (משלי י"א ג').
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