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מחבר הספרים 'בתוך עמי'

סיפורים, זיכרונות וקווים 
לדמותו של

הרב אברהם אלמליח

בתוך
עמך



עיצוב: סטודיו ולדמן      עריכת לשון: אלקנה ארליך

 תודה מיוחדת לגב' זהבה וולדמן על אין ספור שעות של עבודה משותפת.
זהבה הייתה עמיתה לחשיבה, להעלאת רעיונות ולרגעי התרגשות.

תודה לאלקנה ארליך על עריכת הלשון בספר בסבלנות רבה ובמקצועיות.

מהדורה שנייה - חשון תשע"ה



הקדמה
"קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך..." אני מודה בכל מאודי לה' יתברך שזכינו להוציא 
לאור ספר זה. אבינו, הרב אברהם אלמליח, לא היה דברן ולא הרבה לספר על עצמו. כל כולו היה שקוע בשירות 

הציבור, והתמיד ללמוד וללמד לשמור ולעשות, ולהגדיל תורה ולהאדירה.

בעשר השנים האחרונות לחייו שינה אבא ממנהגו והחל לספר על ילדותו, על בגרותו ועל הקורות אותו. התרגשתי 
לשמוע את דבריו וציינתי בפניו את תחושותיי ואת הגיגיי, כי חייבים לתעד את קורות חייו למען הדורות הבאים 

במשפחתנו. הרעיון לתעד את מסכת חייו עלה כמה פעמים בינינו, אך אבא תמיד ביטל במחי יד את הרעיון.

והייתי נחושה לתעד את חייו של אבא. הסברתי לאבא כי מטרת הספר היא  בשנת תשע"ב יצאתי לגמלאות, 
שנכיר את עומק לימודו, את מפעל חייו העשיר ואת תרומתו הגדולה למשפחה בפרט ולעם ישראל בכלל. שנכיר 

את מידותיו ואת ענוותנותו. שדמותו הגדולה תשמש עמוד האש ההולך לפני המחנה ולאורו נלך.

שנת תשע"ב הייתה שנתו האחרונה, והייתה לי הזכות לשהות הרבה במחיצתו לאורך השנה. ביקשתי שיספר לי 
על חייו, ואבא סיפר, לא תמיד באופן ברור. לעתים היה בלבול בזמן או במקום. תיעדתי כל סיפור. צרפתי פיסת 

מידע ועוד פיסת מידע. השלמתי את החסר מתשאול אחיי ואחיותיי.

לאחר עלייתו לגנזי מרומים, בימי השבעה ובמשך שנת האבל, נדהמנו משפחתי ואני עד כמה לא הכרנו את גודל 
דמותו של אבא שלנו. 

הספר מתעד את מסכת חייו מזוויות שונות, מדברים שאבא סיפר, מזיכרונות של בניו, בנותיו, חתניו, כלותיו 
ונכדיו, מרעיונות שעלו בהספדים של בני המשפחה ושל רבנים, מכיריו ותלמידיו.

בכתבי  העמוקה  ידענותו  ובפרט  ובגמרא,  בתורה  לימודו  ועומק  גדולתו  ניכרת  הספר  דפי  לאורך  שזור  כחוט 
הרמב"ם. כל חייו שירת את הציבור באמונה וביושרה, "תמים תהיה עם ה' אלוקיך". ומעל הכול ניכרת הייתה 

מידת הענווה והצניעות - "תורה גדולה בכלים פשוטים".

וזאת הודות לאחיי ואחיותיי ולכל בני משפחתי גדולים  יוצא לאור,  שנתיים לאחר הסתלקותו של אבא הספר 
וקטנים שצעדו אתי והיו שותפים מרגע היגוי כתיבת הספר ועד להוצאתו לאור. שותפות שבאה לידי ביטוי בדברי 

חיזוק ועידוד, בהשגת חומר ותמונות ובעיקר על האמון הגדול שנתתם בי. 

תודה לנכדים שסייעו כל אחד עפ"י יכולתו, בשכתוב קטעי הספדים ובכתיבת זיכרונות. תודה למכיריו, מוקיריו 
ובמיוחד תלמידיו, שנענו בשמחה ושפכו עוד אלומות אור על דמותו היקרה מפז.

 יהי זכרו ברוך ושנהיה ראויים לזכרו!
בענווה גדולה
 המלקטת, עורכת ומוציאה לאור
 אסתר בן מוחה
תמוז תשע"ד



תוכן העניינים
הקדמה

ציוני דרך בחייו

7 אישיותו 
עילוי עוד בילדותו • צידה לדרך • אהבת תורה 
• אהבת העם והארץ • צניעות • פשטות • צדק 
ויושר • מיצוי יכולות עד תום • צור החלמיש • 
ֵלאור באור התורה • כאב פרטי ולאומי • דוד בן 
גוריון, אתה בחזקת משיח! • הקשר עם הראשון 
• הקשר המיוחד עם  נסים   יצחק  לציון הרב 
הרב גורן • הקשר עם מרן הרב עובדיה יוסף • 
על שכנות מכבדת • כבוד בין תלמידי חכמים 
• הקשר המיוחד עם הרב מרדכי אליהו • נפשו 
נקשרה בנפשו • "הרב אליהו - זה הרב שלנו!" 
• טוב וישר • הכנה לקראת המפגש עם הרב 
אלמליח • חמש אבני נחמה • אבל משמעותי 
 • לימוד מנחל החיים • מדברי האברכים בכולל 
"דרכי הוראה לרבנים" • שכר ההספד של אדם 
זקן • בדיקה במהירות שיא • חריפות מיוחדת • 
מזכה הרבים • תאונה אחרי כנס הרבנים • לא 
פוחד מאיש • אותיות קטנות ובקיאות גדולה • 
גדלות בתורה וגדלות במידות • אברהם אשר 
בך אתפאר • דרש מעצמו ואחר כך מאחרים 
גדול   • הגדלות  את  הסתירה  הפשטות   •
שלצד  האמירה   • חיה  מצבה   • מתנשא  ולא 
עם  ריאיון   • אהרן  של  מתלמידיו   • המעשה 
זבולון פרץ אחרון תלמידיו • יתמות רוחנית • 
חבלי לידה • לימוד שמחובר לרגש • תוכו כברו 
• כמו נגינה בכינור • "עכשיו תתחיל ללמוד על 

ענווה" • הפיוט שליווה • דייק בלשונך • תורתך 
 • עולמו  בית  אל  האדם  הולך  כי   • שעשועיי 

נהיגה בהשגחה פרטית

63 מפעל חייו 
מעיד  הכתב   • מרוקו  חכמי  של  ענוותנותם 
מכלוף  הרב  עם  ראשון  מפגש   • גדולתו  על 
ידיד של  • הרב מכלוף אבוחצירא  אבוחצירא 
אמת • דמותו המיוחדת • זוכה במשרת ראש 
 • הראשיים  הרבנים  אצל  בחינה   • השוחטים 
משרת  של  גלגולה   • כחול?  או  אדום  פנקס 

הרבנות • האב מינה לרב והבן מינה לדיין

75 'בתוך עמי' כתיבה תורנית הלכתית 
חלק   • עמי"  "בתוך  לספר  המחבר  הקדמת 
אמרי   • ד'  חלק   • ג'  החלק   • ב'  חלק   • א' 
שנייה  למהדורה  היוזמים  הקדמת   • פתח 
פרס   • הערכה  דברי   • עמי'  'בתוך  ספרי  של 
הרב טולידאנו לספרות תורנית • נימוק ועדת 

השופטים • פרס לספרות תורנית–הלכתית

87 רב העיר דימונה 
 • התעוררות  עצרת   • ויראה  אהבה  של  רב 
ישראל נבון, ידידו ויד ימינו במשך עשרות שנים 
• הרב הגאון דיין שלום, הרב הראשי הספרדי 
רב  אליפנט,  יצחק  הגאון  הרב   • דימונה  של 
העיר האשכנזי • הרב דוד תורג'מן, חבר לשכת 
הרבנות דימונה • בתוך עמי • סייעתא דשמיא 
• החכמה מ"אין" תימצא • הערצה לרבנית • 

כבוד מהרב עובדיה • הבית של כולם



101 דיין ומנהל בתי הדין הרבניים 
על  ומעביר  צודק,   • האחרונים  ימיו  עד  דיין 

מידותיו • הוד קדומים • חונך ראשי לדייני הגיור 

• גיור באווירה במאור פנים • תפילה למתגייר • 

מנהיג גם מקרן זווית • הכל בענווה ובצניעות • 

עדויות על מפעל חייו • מתוך ההספד של הרב 

יצחק אלמליח • הרב יונה מצגר, הרב הראשי 

לישראל לשעבר • הרב שלמה עמאר, הראשון 

לציון • הרב אליהו בקשי דורון, הראשון לציון • 

מגלה דבר ה' בעולם

117 איש משפחה 
עולים   • מבראשית  ולהתחיל   • הזהב  חתונת 

עיר  אל   • שמאחוריו  המנוע   • ישראל  לארץ 

בתים  שישה   • המקשרת  החוליה   • הקודש 

הרחמן   • לחיל  מחיל  לכו   • בישראל  קמים 

• לגור  הוא יברך • הזדמנות להודות ולהוקיר 

אצל סבא וסבתא • חושבים על העתיד • סבא 

ל"בעל  מתקרב   • בזכותכם  הכול   – וסבתא 

אמא(  )וגם  אבא  מבית  זיכרונות   • הגבורות" 

ושכל  חן  • מצא  הולדת לסבא אברהם  יום   •

טוב בעיני אלוקים ואדם • אשרינו שאנו זוכים 

ליהנות מהשפע 

139 זכרתי לך חסד נעוריך 
 • בגלות  גלות  מחליפה  לא   • שאתו  האישה 

זוגיות מופלאה • קשר של נכדה לסבא וסבתא 

• הביקור של אבא בארץ והטרגדיה במשפחה 

של אמא • האסון של אמא

149 זיכרונות 
איתי בכל מקום • הורים תומכים • נאה דורש 
ונאה מקיים • חוויות מחיים מלאים • עוברים 
ללחם קנוי • התרגשות בירושלים המשוחררת 
• חוסך למדינה • המילים האחרונות • זיכרונות 
מאחוריי  שלי  אבא   • כילדה  סובייקטיביים 
כל הזמן – תומך, סומך, מכוון • כבוד לתורה 
ינובון  עוד   • מופלגת  ענווה  לצד  וללומדיה 
בשיבה • הספד לפני ההלוויה • איש הנצח • 
 • חודש  אחד-עשר  באזכרת  שנאמרו  דברים 
מתאים עצמו לדור הצעיר • טלפון כל מוצ"ש 
הראשון  הבושם   • זקן"  אדם  מרגיש  "כך   •
גדול   • האלה  הדברים  את  הכרנו  לא   • שלי 
בתורה, פשטות וענווה • אין תמונה כתמונתך 
 • ממאן  והלב  מתנחם  השכל   • שבזיכרוני 
 • בנו  • סבא גאה  זיכרונות של צעיר הנכדים 
מאברהם ועד אברהם לא קם כאברהם • ראש 
המשפחה • טוב וישר • המשפחה מעל הכול 
לבני  כינויים   • לבריות  ואהוב  אהוב בשמים   •
המשפחה בפרט, לנכדים • חיוך על ערש דווי 

• חוש ההומור של אבא-סבא • הומור בשרי

187 וראה בנים לבניך 
202 נינים הקרויים על שמו 

205 "ועלהו לא יבול" 
"הרב אלמליח היה איש של שלום" • פורעים 

חוב

210 שישו ושמחו בשמחת תורה 
הזכות   • המעשה  בעולם  גם  לתורה  מחובר 

בהכנסת ספר תורה



הרב אברהם אלמליח - ציוני דרך בחייו
נולד בשנת תרפ"ה בכפר אלקלעא שבמרוקו.  •

כבר בשנותיו המוקדמות נודע הרב אברהם אלמליח כעילוי.  •

בגיל 13 היה אחד מתלמידי הישיבה הגבוהה של ר' יעקב דהאן במרקש.  •

בגיל 18 היה שוחט ומלמד בישיבות ובתלמודי תורה.  •

בשנת תש"ז נישא לבחירת לבו זהבה והיה לאחד ממנהיגי הקהילה באלקלעא.  •

הקים ישיבה בעיירה אמזמז ובמקביל כיהן כרשם נישואין וגטין בבית הדין במרקש.  •

בשנת תשט"ו ביקר בארץ ישראל כתייר, מתנת הג'וינט.  •

שנה לאחר מכן עלה עם משפחתו לארץ ישראל.  •

בסוף שנת תשט"ז התמנה לרב הערים דימונה וירוחם.  •

בשנת תשל"ז פרסם את החלק הראשון של כתביו "בתוך עמי".  •

בשנת תשמ"א זכה בפרס המועצה הדתית תל אביב-יפו על חלקים א' ו-ב' בספרו "בתוך עמי".  •

בשנת תשד"מ התפטר עזב את כס הרבנות בעיר דימונה והתמנה לדיין בבית הדין בבאר שבע.  •

שנתיים לאחר מכן מונה ע"י שר הדתות ד"ר יוסף בורג למנהל בתי הדין הרבניים בישראל. בעקבות   •
המינוי העתיקו הוא ורעייתו את מגוריהם וקבעו את ביתם בעיר הקודש ירושלים.

בשנת תשנ"ב התמנה לאב בית הדין המיוחד בירושלים.   •

בשנת תשנ"ד פרש לגמלאות אך המשיך לפעול בתחומים רבים:   • 
 לימד בכולל "דרכי הוראה" בראשות הרב מרדכי אליהו זצ"ל. 

 מונה ליו"ר הוועדה לבחינות דיינים.
 שימש מורה רוחני לגיור בארץ ישראל.

 ישב כאב בית דין לגיור ברבנות הצבאית.
 שימש אב בית דין במרסיי שבצרפת.

 סייע ועודד הקמת כולל בלונדון.
 סייע במערך הגיור בקראקס שבוונצואלה.

עמד בראשות הוועדה למינוי רבנים ראשיים בארץ ישראל.



אישיותו

"ואת דכא ואת שפל רוח אשכון"
"כל מה שיש לי בחיים זה פשטות. העולם מחפש הישגים והצלחות ואני רוצה שקט. מה חסר לי? 

תורה, אישה, ילדים, נכדים. ברוך ה' לא חסר לי כלום. רק להיות תמימים. פשוטים."
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עילוי עוד בילדותו
כבר בשנותיו המוקדמות נודע כעילוי, וידעו כי הוא בעל יכולת לימודית ופקחות גבוהה. עוד בילדותו 

המוקדמת, אמו הייתה מעירה אותו בשעות המוקדמות בבקר על מנת שילמד וישנן את לימודו.

איתי מספר

כשהיה קטן למד אצל רבי יהודה אלמליח. באחת הפעמים הקשה סבא קושיה רצינית )גמרא בנדרים 
לו  ענה  סבא  שאלה!"  לא  זה  "אה!  בתשובה:  סבא  את  פטר  הרב  ידך"(.  על  לאות  "וקשרתם  בעניין 
)"כשהייתי קטן הייתי חצוף כזה"(: "בגלל שאתם לא יודעים ללמוד, אתה אומר שזו לא שאלה, אם זו לא 

שאלה למה אתה לא עונה לי?" רבי יהודה סילק אותו מידית לביתו.

כשהגיע הביתה היה אביו, ר' משה באמצע מנוחה ושתיית כוס תה. הוא שאל 
את סבא למה הגיע מוקדם וסבא ענה לו כי ר' יהודה לא יודע ללמוד, וכי יש לו 
הוכחה, הוא שאל אותו שאלה ור' יהודה לא ידע לענות. אביו ענה לו בנחת: "אין 
בעיה, שב פה לידי עד שאסיים לשתות את כוס התה". כשסיים לשתות הכה את 
סבא מכות נמרצות על עזותו לדבר כך על ר' יהודה )"הפשיט את עורי מעליי..." 

כעדותו של סבא(.

סבא בכה, ותוך כדי בכיו נכנס ר' יהודה הביתה. הוא שאל את אביו מדוע הילד 
בוכה, ר' משה ענה לו כי הכה אותו.

"למה הרבצת לו?" שאל ר' יהודה.

"כי הוא אמר עליכם שאינכם יודעים ללמוד!"

ידו  יותר את  ירים  ר' יהודה אמר לסבא רבא שהוא משביע אותו שלעולם לא 
על הילד: "היום הוא שאל שאלה בבית המדרש שלא הייתה לי תשובה עליה".

סבא מיד קפץ ואמר: "אז למה סילקת אותי?"

ר' יהודה ענה: "כי פחדתי מעין הרע. אבל אם הייתה לך קושיה כל כך טובה, בטח 
גם תוכל למצוא תשובה טובה". סבא חשב כמה דקות וענה תשובה מוטעמת. 

ר' יהודה נשקו על מצחו.

אותם  ללמד  כדי  אליהם  שהגיע  תינוקות  מלמד  תיקן  סבא  הפעמים,  באחת 
לקרוא חומש בטעמים. אינני זוכר אם בטעם או בניקוד של תיבה מסוימת. הוא 

הרב אברהם אלמליח בפינת הלימוד בביתו



תו
שיו

אי

9

התעקש והתווכח עם אותו מלמד עד שהלה הכה אותו וסילק אותו מבית המדרש. בשבתו בחוץ בוכה 
הגיע ר' יהודה אלמליח ושאל לפשר בכיו. סבא הסביר לו כי תיקן את המלמד והלה הרביץ לו. ר' יהודה 
בחן את סבא כיצד יש לקרוא וכיצד לימד המלמד, ומשנוכח לדעת כי סבא צודק אסף את כל הקהילה 
אל בית הכנסת והחל לצעוק בקול גדול: "איזה מלמדים הביאו לנו לכאן? עושה מלאכת ה' רמייה! ילד 

קטן מתקן אותו..." ובמקום סילקו את אותו מלמד.

סבא פעם אמר לי שכשהיה קטן לא היה אומר שום פיוט, תפילה או סליחות בלי שידע לפרש ולהבין 
בדיוק מה נאמר שם. לא היה מתקדם הלאה עד שהבין.

אסתר מספרת

אבא הכיר טובה והערכה רבה לר' יהודה על הלימוד הבסיסי שלימד אותו. 

אבא סיפר כי כאשר הוא אינו מרגיש טוב וחושש לבריאותו, הוא רואה בחלומו את ר' יהודה מרגיע אותו, 
וזה סימן בשבילו כי יבריא ויחזור למוטב. 

יום אחד, לפני גיל בר מצווה, אבא ישב בביתו ולמד. הגיעו אנשים ממרקש לביתו ומצאו אותו לומד. 

שאלו אותו: "מה אתה לומד?"

ענה להם: "גמרא".

"מי מלמד אותך?"

"אני לומד בכוחות עצמי".

"תרצה לנסוע למרקש ללמוד אצל רב גדול?"

"כן, אבל אין לי כסף לנסיעות".

אמרו: "אנחנו ניקח אותך".

וכך היה. אבא הגיע לעיר מרקש ללמוד אצל ר' יעקב דהאן )חכם דהאן(. אבא שלו התנגד לכך, ואף 
הגיע למרקש להחזירו לכפר אלקלעא, אך שכנעו את אביו כי כדאי להשאירו והם ידאגו לכל מחסורו. 
בתחילה, אבא גר אצל זוג יהודים חשוכי ילדים והיה סמוך לשולחנם. מאוחר יותר הצטרף לדירה של 
הצעיר  היה  אבא  דהאן.  יעקב  הרב  חכם  של  בישיבה  ללמוד  הם  אף  שבאו  עשירים  מבתים  בחורים 
בתלמידים אך בלט בלימודו. תמורת המגורים והארוחות אבא לימד את הבחורים וחזר על הלימוד של 
חכם דהאן. אבא מיד קלט את אופן הלימוד של חכם דהאן, והחל מכין את הבחורים לקראת השיעור 

הבא. נתן להם שיעורי טרום-לימוד.
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בהיותו תלמיד במרקש הגיעה אליו הבשורה הרעה שאמו נפטרה.

בישיבה לא היה שיעור דקדוק. ברגע שאבא ועוד שני תלמידים הבינו כי ללא ידיעת דקדוק על בוריו 
יתקשו בהבנת הטקסט המקראי, החליטו ללמוד באופן עצמאי 
דקדוק עברי בהפסקות שבין השיעורים. אבא שלט בדקדוק, היה 
בעל קורא דייקן מאוד. מאז בחרותו ועד ימיו האחרונים היה בעל 

קורא בבית הכנסת.

לימים היה משחק עם ילדיי, ובפרט עם דנה. היה מבקש מהם 
כיצד  והיה אומר להם  לו מילה,  ולהקריא  לפתוח עמוד בתנ"ך 

היא מנוקדת. 

בגיל 13, קיבלו הוא וחבריו שבועיים כדי ללמוד את ספר 'מורה 
לימודו  אופן  על  למחמאה  וזכה  נבחן  הוא  מכן  לאחר  נבוכים'. 

והישגיו.

סנדק בברית המילה של נכדו אליאב
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צידה לדרך
מאיר, דברים שנאמרו בשלושים

"אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם, ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל. טפכם 
נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחוטב עציך עד שואב מימיך".

אתם ניצבים ביום הדין, ביום ראש השנה, לפני ה' אלוקיכם. העמידה היא של 
"אתם", של הציבור הכולל, כולכם יחד כציבור, כקהל.

ישנה עמידה אחרת לפני ריבונו של עולם – העמידה של היחיד, הפרט, ועל כן 
ממשיכה התורה וכותבת ראשיכם, זקניכם, טפכם, נשיכם וכו'.

אנחנו עומדים כאן בישיבת "נר שמואל", שבה התחלנו את מסע הפרדה ממך 
לפני 30 יום. מסע שהחל בהספדים מגדולי הרבנים ונמשך בישיבת ה"שבעה", 
חדשים.  בעינינו  היו  וחלקם  הכרנו  שחלקם  ממעשיך,  להרבה  נחשפנו  שבה 

ואנחנו שואלים, מכאן - לאן אנו הולכים? 

חבר שבא לנחמנו אמר לי, עד עכשיו כשהתלבטנו או כשהייתה בעיה לפתור, 
באופן טבעי לגמרי פנינו אל אבא שלך, ועתה למי נפנה? מי ייתן לנו עצה חכמה 
שלעתים נראה שלא הבנו אותה אך תמיד התברר שבחכמתך ראית כמה צעדים 

קדימה, דברים שאנו לא יכולנו לראות.

התעקש.  הוא  אך  חשוב  זה  למה  תהיתי  אני.  כמה  בן  אותי  שאל  אחר  חבר 
בצלו  לחיות  גדולה  זכות  לך  "הייתה  ואמר:  57 שנים השיב  בן  כשעניתי שאני 

ותחת כנפיו של אדם דגול 57 שנים. היודע אתה איזו ברכה היא זו?"

והשאלה  כנפיך.  תחת  ולחסות  לחיות  בחלקנו  נפלה  גדולה  זכות  אבא,  ואכן, 
ניקח אתנו  הגדולה היא מה אנו כיחידים ומה אנו כציבור נלמד מדרכיך, מה 

ומה ננחיל לדורות הבאים?

ועתה אני רוצה לפנות אל הנכדים והנינים ולספר להם מי אתה ומהם הקווים שהנחו אותך. ודברים אלו, 
הלוואי שניקח אותם אנחנו וייקחו אותם נכדיך וניניך כצידה לדרך.

מאיר עם הבן איתי והנכד שחר
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אהבת תורה
אהבת התורה שלך הייתה בבחינת "והגית בו יומם ולילה". אנו זוכרים את לילות שבת שבהם לא הרשית 
לעצמך לישון יותר מכמה שעות וקמת קצת אחרי חצות ללמוד. ובימי חול, שבהם עסקת בצורכי ציבור, 
קמת לפנות בוקר והגית בתורה ולמדת לעומקם דברים. נזכור שבכל חג למדת את המסכת המתאימה: 
ראש השנה בראש השנה, יומא לפני יום הכיפורים, בסוכות מסכת סוכה ובפסח מסכת פסחים. לעתים 

זה לקח לילה אחד ולעתים כמה לילות.

נזכור שכל דיבורך ושיחתך עם קטן וגדול היו: "מה למדת בישיבה" או "איפה אתה אוחז", ושיחתך הייתה 
שיחת תלמידי חכמים.

אהבת העם והארץ 
עבודתך הציבורית, שלעתים באה על חשבון זמן 
העשייה.  פסגת  בשבילך  הייתה  המשפחה,  עם 
מ"העוסקים  שהיית  לומר  אפשר  בוודאי  עליך 
בקב"ה  אמונה  מתוך  באמונה".  ציבור  בצורכי 
וגם אמונה גדולה בציבור. הציבור בשבילך היה 
בראש ובראשונה האנשים הפשוטים, ולא דווקא 

שועי עולם.

את  זוכר  אני  שנים.  לאורך  מנהיג  היית 
לדיין  כשהתמנית  אותך  שפקדו  ההתלבטויות 
והיה עליך לסיים את עבודתך כרב העיר דימונה. 
ולא מתוך חשש או יראה מהתפקיד הבא כדיין, 
אלא מכיוון שלא תוכל להמשיך להשפיע על כל 
צאן מרעיתך, כלל תושבי דימונה, דתיים ושאינם 
העצימה  לעם  אהבתך  וקטנים.  גדולים  דתיים, 
איזו  אמרת,  תמיד  ולארץ.  למדינה  אהבתך  את 
זכות יש לנו לחיות בארצנו, ולמי יש הזכות לוותר 
הוא   - ה'  היא של  הרי  על חלק קטן ממנה.  ולו 
משהו  על  לוותר  זכות  יש  אז  לנו,  ונתנּה  בראה 

ממתנת האל? 

תעודת הרשמה ספר הזהב של הקרן הקיימת. עיריית דימונה העניקה 
לרב אברהם אלמליח לרגל פרישתו מכס הרבנות
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צניעות
ידעו על  יותר מעשרים שנה לא  צניעותך הייתה לשם דבר. עד כדי כך שאנשים שגרו בשכנות אתך 
גדולתך בתורה, על כל ענפיה, על הבקיאות המדהימה, על הזיכרון הפנומנלי שלך. "תפתח בגמרא 
בעמוד זה וזה, תסתכל איפה השורות הרחבות מתחילות - רש"י שם אמר כך וכך..." ולא הזכרנו את 
כי במקום אחר  ידעת שאין בה ממש  וקושיה על הרמב"ם  בו, כל שאלה  והבנתך  בקיאותך ברמב"ם 
הרמב"ם כתב אחרת והמשמעות היא שלא צריך להבין את הרמב"ם רק על פי מה שנאמר במקום אחד, 
אלא יש לקחת את המכלול ומזה לפתור את העניין או את הקושיה, שמבחינתך הייתה "לכאורה" בלבד.

תמונה משפחתית בהנחת תפילין של התאומים איתי ואריאל אלמליח
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פשטות
במעמדך ובגדולתך יכולת להיות מוסד עלייה לרגל אך התרחקת מזה כרחוק מזרח ממערב. נהגת בכל 
אדם בכבוד יוצא דופן, בשבילך כל אדם בצלם נברא ועל כן ראוי הוא לכל הכבוד. לעתים אפילו רחשת 

כבוד יותר מהמגיע לך עצמך.

צדק ויושר
מתוך צדקותך לא היית מוכן לקבל עיוות כלשהו. יושרך היה נר לרגליך. לא היית מוכן לקבל תופעות של 
ניצול, אם זה ניצול בזכות מעמד ואם זה על רקע בורות של בעלי בתים. יושרך הביאך לדחות תופעות 

שונות הן בחברה והן בעולם הרבני.

מיצוי יכולות עד תום
בהתנהגותך ציווית על כל אחד מאתנו שכל אחד ייקח את המתנה שניתנה לו מאלוקים ויעשה למיצוי 

יכולותיו בתורה, בלימוד ובהשכלה. ואיש אינו רשאי להתעצל או לנוח עד שיגיע למיצוי כל יכולותיו.

ללא העיקרון הזה, כיצד אפשר להסביר איך בגיל 17 כבר היית רב מלמד ושוחט, ולאחר מכן רב העיר 
דימונה ובהמשך דיין, מנהל בתי הדין, אב בית דין בירושלים ועד בית הדין הגדול בירושלים?

אתה היית אוטודידקט - לימדת את עצמך יותר מאשר למדת מאחרים.

אני יכול להמשיך לעמוד כאן ולספר על תכונותיך התרומיות, אך לימדת אותנו שטורח ציבור הוא הקשה 
מכולם. לכן לא הארכת בתפילות, לא בדרשות ולא באמירת דברי תוכחה ודברי אהבה.

ועל כן רוצה אני לשוב אליכם נכדים ונינים - וגם לעצמי - ולומר לכם: קחו כמה שיותר ממה שאבא-
סבא נהג: תורה, ארץ ישראל, עם ישראל, מתוך צניעות, פשטות, אהבת אדם והאמונה ושאיפה למיצוי 

היכולת האישית והלאומית.

אם את זה נעשה, אנו הילדים ואתם הנכדים והנינים - סבא ימשיך להיות כאן אתנו וכל התלבטות או 
בעיה יקבלו את פתרונן מקרבנו כאילו הוא פתר אותה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
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צור החלמיש
תמיר, נכד - מתוך ההספד בהלוויה

אינני ראוי לספוד לך סבא, קל וחומר שלא בפני תלמידי החכמים הגדולים שהגיעו ללוות אותך בדרכך 
כבודך,  בכיסא  אחזיק  האחרונה,  בפעם  ולו  מכוחך,  אך  פיהם.  בהבל  ישרפוני  פן  אני  ירא  האחרונה. 

במיטתך ואדבר.

לימדתנו רבנו "הקרוב קרוב קודם". לימדתנו רבנו "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה", ומתוך אותה 
אהבה נדרש אני לדבר אודותיך היום סבא.

נפלה עטרת ראשנו. איך שודדנו. 

עיניי, אך גמרא אחת  לנגד  בכל כך המון גמרות עולה דמותך המופלאה 
במשפט  "מלך  הטהורה.  אישיותך  תמצית  את  עבורי  מהווה  מכול  יותר 
יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה" – חז"ל דורשים במסכת כתובות פסוק 
זה ביחס לעמדת הדיין בדין: אם דומה דיין למלך אז יעמיד ארץ, ואם דומה 
לאיש תרומות - יהרסנה. המון תורה ראינו בך ולמדנו ממך סבא, אך יותר 
מכול ראיתי לנגד עיניי תורה שיוצרת מלכות. היית מלך, סבא, "מאן מלכי? 

רבנן".

לא מלכות פרטית שלך, לא את כבודך דרשת במלכותך, להפך - כל מאווייך 
כבודה של תורה, כתרה של תורה. מתוך הכרה שתורה קדמה  והנם  היו 
לעולם ועל כן ניצבת היא בשורשו, מתוך ידיעה שאין העולם הזה מקומו של 
הקב"ה אלא הקב"ה הוא מקומו של עולם. מתוך כל זאת דרשת מהעולם 

הזה להישמע למלכותה של תורה.

ולא יראת מאיש.

מידת האמת שבך הייתה לפלא. בעולם שלם הניזון וחי מתרבות של עבדים 
שעסוקה תמיד ב"מה יגידו" ו"מה יאמרו", אתה אחוז בשיטתך בקודש, יציב ויצוק, צור החלמיש שלא 
נעתק ממקומו. תכונה זו גרמה לרבני ישראל ולפרנסיו להתדפק על דלתותיך באישון לילה, לקבל פסק 
הלכה אמיץ, מכיוון שידעו שרק אצלך יינתן להם פסק שכזה. כי אתה סבא היית כולך נאמנות לאמיתות 

חייך, למלכותך, לתורתך.

הנכד תמיר
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ראינו בך ממש כיצד "כפטיש יפוצץ סלע - האי צורבא מרבנן דכיוון דרתיח אורייתא היא דמרתחת ביה". 
כמה קינאת לכבודה של תורה ולהופעתה. כמה כאבת את התמורות במפעל הרבנות שנשתנה לנגד 
עיניך. כמה בזת לכבוד חיצוני ולכל מניע חיצוני שהתעסק עם הקודש. בכל פעם שהתארך זקננו יתר 
על המידה אמרת לנו תמיד, "ראו אני לעולם עם זקן קצר, אני מקפיד על כך". כזה הייתה סבא, תורה 

גדולה בכלים פשוטים.

ֵלאור באור התורה
בשערי  שנשמע  תורה  מכוח  במלחמה  רגלינו  היו  עומדות  ירושלים".  בשערייך  רגלינו  היו  "עומדות 
ירושלים. סבא, היית שער שכולו תורה. כל כרך שרצינו למצוא בך מצאנו - מהם גמרא, מהם תורה 

ומהם אגדה. כמה תורה הייתה בך סבא. מה נביא תחתיך?

כמה נעם לך לימוד התורה, כיצד אורו עיניך לנוכח כל סוגיה שהיינו לומדים יחד. בכל מפגש ולו הקצר 
ביותר שלנו שאלת "במה אתה אחוז? איזו סוגיה למדתם השבוע?"

כיצד בסוכות, באישון לילה, היינו מסתנוורים מנר התמיד שלך, עת העירך כינורך ללמוד תורה בסוכה, 
תמידים כסדרם. הלימוד הלילי ליווה אותך כל ימי חייך, לימוד תורה שהיה ראש למעייניך וללבך. לימוד 
שגם בשבר הגדול שנשברת, הוא היה זה שנתן לך כוח לצוף מעל קשיי היום יום ומעל כאבך, לנשום 

אוויר פסגות ולהתעודד.

היית תלמיד חכם מעיין גדול, חריף ומעמיק. מקשה, מברר, מדמה מילתא למילתא ומתרץ מסברה. 
העיון היה יסוד ללימודך, ה"פרשנות" כפי שהיית רגיל להגדירו בפנינו. דחית ממני את לימודי הרבנות 

תמיד באותה טענה, "מי שלא יודע ללמוד תוספות כראוי לעולם לא ידע לפסוק הלכה".

יוצא לקבל פניך? מיהם הבאים ללוותך להיכלא  מיטתך עולה השמימה סבא ואנו נפרדים ממך, ומי 
דמשיחא לעולם שכולו טוב? 

האם אלו רבותיך ממרוקו, שהיו מכים אותך בימים על שאלותיך לעיני כל התלמידים, ובלילה בסתר היו 
באים ללמוד עמך בביתך, כל זאת להצילך מפני עין הרע?

האם אלו פרנסי הציבור וזקני העדה שאותה הנהגת במרוקו כבר בגיל העשרה שלך?

האם אלו אחרוני דורנו, חבריך שישבו עמך בדין, שהייתם יחדיו מבוני הרבנות הראשית בארץ?

האם מו"ר הרב אליהו זצ"ל יוצא לקבל פניך? אתם, שהייתם רעים אהובים כפשוטו, נשמות שנקשרו 
באהבתה של תורה. כשהיינו ילדים, כל פעם שנפגשנו עם הראשון לציון וציינו בפניו שאנו נכדים לך, 
היה הרב אליהו מחבקנו בחום ואומר לנו "סבכם תלמיד חכם גדול והגדלות העצומה שלו היא בכך שאף 

אחד לא יודע שהוא גדול".
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מעמד מבהיל ונורא, עת עולה מיטתך.

יותר מכול אני רוצה לראות במו עיניי מפגש אחד. מפגש שלך סבא עם מורך ורבך. רבך על אף 800 
שנות הריחוק ביניכם. רבך כי עמלת עליו כל שנות לימודך. רוצה אני לראות כיצד הנשר הגדול פורׂש 
הוא על מצחך  נושקך  ודאי  טוב.  לעולם שכולו  ישראל הרמב"ם  כיצד מקבלך מאור  גוזליו.  על  כנפיו 
על הנחת שעשית לו בלימודך. על כל המלחמה שנלחמת לא להשאיר אותו בשום "צריך עיון" ובשום 

קושיה.

"מומחה לרמב"ם" כינו אותך חבריך לדין.

ציינת בפניי לא פעם שמפעל לימודך ועמלך היה להוכיח 
הרמב"ם  רבני  של  הדורות  בשרשרת  מחלוקת  שאין 
 - והרמב"ם  מימון  רבנו  מיגאש,  הר"י  "הר"ח,  לעולם. 
לא  לעולם  לתלמיד,  הרב  בין  סתירה  תמצא  לא  לעולם 
ובערב שבת אחד,  תמצא שחלקו על רבותיהם" אמרת. 
עת למדנו והקשיתי על סתירה ב"טינפה פירות" בין הר"י 
מיגאש לרמב"ם, עמלת על יישוב ולא עלה בידך. נפרדנו 
לשבת ומיד בצאתה צלצלת: "חייב אתה לי בתורת נזיקין. 
הזקת אותי כי לקחת ממני את כל עונג השבת עם הקושיה 

הזו", אמרת. ומיד הצעת תירוץ ויישוב.

כאב פרטי ולאומי
את  רק  לא  כואבים.  כך  וכל  סבא  ממך  נפרדים  אנחנו 
כאבנו הפרטי, את חסרון עטרת ראשנו, ראש ביתנו. לא 
פחות כואבים אנו את כאב האומה בחסרון תורתה. את 
ירא  שלא  ויושר  אמת  דור  נושן,  ישן  דור  של  הסתלקותו 

מדבר, דור שהיית והנך מאחרוניו.

מה נביא תחתיך סבא? מי ייתן לנו רגליים של ברזל ונשמש אותך. נשמש אותך בלימוד ובאמת וביושר. 
דווקא במקום  ונאים. בתורה המתקיימת  גדולה בכלים פשוטים  - בפשטות שלך. בתורה  ויותר מכול 

הנמוך.

אני נפרד ממך סבא ומרגיש צורך לבקש בקשה.

חברי בית הדין הרבני המיוחד בירושלים
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ראשית כול סליחה ומחילה. סליחה שבימים ובתקופות האחרונות לחייך לא עמדנו לצדך כמו שהיינו 
רגילים לעמוד, לא מספיק באנו ולא מספיק ביקרנו, קשה היה לנו לראות את שמש חיינו שוקעת אף 

שיש כל כך הרבה מה ללמוד משקיעות. סליחה סבא.

ובשקיעה שלך למדנו כל כך הרבה. למדנו שאין תורה בלי בית. שלא משנה כמה תלמיד חכם גדול 
תהיה, אתה לא המקור ובלי בית הכול נעלם ונגנז. "אמרה לי אם רב חסדא מעולם אמרתי אשתי היא 
ביתי". כיצד ביום שבו נפלה סבתנו למשכב תמו כל מאורותיך וחשך עליך יומך, עד היום המר הזה היום. 
אני מבקש ממך סבא להיות מליץ יושר על סבתא, לדרוש רפואתה וטובתה השלמה, כי הלא על זה הלך 

ודעך אורך כאן מאתנו, על מחלתה.

בשקיעתך סבא עלו וזרחו אורות נוספים. אורות שהיו תמיד לנגד עינינו 
ובהיעלמות אורך הגדול נראה אורם ביתר שאת - אור ילדיך. אור הבנות 
מיום  וסעדוך  למיטתך  סביב  שעמדו  והחתנים  הכלות  אור  והבנים, 
שבו חלתה סבתא ועד אתמול בלילה. לא משו ממך. על אף הקושי 
הגדול, גילו אחריות עצומה. הגישו כתף זה לזה בלי כל חשבון ועניין. 
אחדות עצומה ראינו לנגד עינינו ומצאנו את עצמנו מתפללים "ולוואי 
ועד  ידינו למעשה אבותינו". לזכות להחזיר להם מהיום  יגיעו מעשה 
ולו במעט ממה שהם נתנו והשקיעו. אני מבקש  אחרי מאה ועשרים 
ממך סבא להתפלל על אחדות הבית והיופי שלו שנתגלו לנגד עינינו, 

שימשיכו להיות מנת חלקנו בעתיד.

אני נפרד ממך סבא בתפילה שיודע אני ששפתיך הטהורות דובבות 
בקבר יחד עמי: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שלא ימוש 
לא  המשולש  והחוט  עולם".  עד  זרענו  ומפי  מפינו  הזה  התורה  ספר 

במהרה יינתק ותורה מחזרת אחר אכסניה שלה.

תהא נשמתך הטהורה צרורה בצרור החיים.
הרבנית זהבה, בנותיה וכלתה
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דוד בן גוריון, אתה בחזקת משיח!
איתי, נכד

סבא הכיר את דוד בן גוריון עוד קודם להגעתו לשדה בוקר. סבא ניסה לפשר בין הרב נסים לבן גוריון 
במחלוקת הקשה שהייתה ביניהם ועמידתו האיתנה של הרב נסים על קודשי ישראל, מיהו יהודי, והאם 

קהילת "בית ישראל" מהודו הם יהודים עפ"י ההלכה.

כרב העיר דימונה אבא היה ממונה על אזור סדום ושדה בוקר, והיכרות ומעמיקה וקרובה יותר נרקמה 
עם בן גוריון כשעבר לשדה בוקר. המפגש המחודש קרה בעקבות עריכת חופה בקיבוץ. בן גוריון הופתע 
לראות רב בלבוש "חרדי" שמחתן זוג אף שלא כל הנוכחים חבשו כיפה והכלה לא הייתה צנועה )יחסית 
לאותם ימים(. הוא ניגש לסבא ושאל אותו הכיצד. סבא הסביר לו באריכות שאותו מעניין הרצון של בני 

הזוג להתחתן כדת משה וישראל, ושהעובדה שמישהו לא מוכן לחבוש כיפה אינה הבעיה שלו.

באחת הפעמים סיפר לי סבא שאמר לבן גוריון שיכול להיות שהוא בחזקת משיח. הרי הרמב"ם פסק כי 
אם יבוא מלך מזרע דוד, צדיק כדוד אביו, יקבץ נידחי ישראל ויילחם מלחמות ישראל - הרי הוא בחזקת 
משיח, ואם בנה להם בית הבחירה הרי הוא משיח ודאי. רק דבר אחד חסר, אמר סבא לדוד בן גוריון, 

ראש הממשלה, שתשמור מצוות. תתחיל רק בלהניח תפילין ולשמור שבת.

בן גוריון חשב כמה דקות וענה: "קשה לי... זה קשה לי!"

]זכור לי, שכל שנה בחול המועד סוכות אבא היה נוהג לנסוע לשדה בוקר על מנת 
לברך את דוד בן גוריון לרגל יום הולדתו. א.ב.מ.[

 המפגש הראשון בין הרב אברהם אלמליח
לדוד בן גוריון בקיבוץ שדה בוקר
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הקשר עם הראשון לציון הרב יצחק נסים
"אצלי לא ידברו לשון הרע על הרב אלמליח!"

שמעון

הרב יצחק נסים היה הרב שפגש את אבא, בחן אותו ונתן לו כתב מינוי כרב עיר בארץ ישראל.

שכלו  בחריפות  אבא,  של  בידענותו  נסים  הרב  הבחין  ביניהם  הראשונה  בפגישה  שכבר  לומר  אפשר 
ובחוש ההומור שלו.

סביב  ב"פוליטיקה"  ביטוי  לידי  בא  הדבר  אליו.  מחובר  והיה  נסים  הרב  את  וכיבד  מאוד  העריך  אבא 
הרבנות הראשית, בכמה נושאים שעמדו על הפרק: משכורות הרבנים בארץ, בחירת מועצת הרבנות 

הראשית ובעיות דת ומדינה כגון סוגיית "בני ישראל" ההודים.

למעשה אבא שימש הדובר והמייצג של הרב נסים ובא כוחו בכל דיון ציבורי. הרב נסים נתן בו אמון בכל 
עניין ואבא היה שליחו והמייצג של עמדת הרבנות הראשית.

למועצת  הנבחרים  הספרדים  הרבנים  רשימת  בעניין  ודנו  בלשכתו  נסים  הרב  אצל  היה  אבא  פעם 
הרבנות. אחריו נכנס אל הרב נסים רב מרוקאי מצפון הארץ, ושאל למה הוא מעדיף את הרב אברהם 
הספרדים  הרבנים  רשימת  על  והממליץ  ההחלטות  לקבלת  שותף  אלמליח  הרב  רק  ולמה  אלמליח 

)נראה שהנ"ל לא נכלל ברשימת הרבנים הנבחרים(.

הרב נסים ענה לו שהרב אלמליח הוא תלמיד חכם מובהק והוא סומך עליו. הרב מהצפון הגיב בקטנוניות 
ובאמירת לשון הרע על אבא. הרב נסים כעס וגירש אותו מלשכתו.

הרב הזה הבין את חומרת המצב שנקלע אליו בשל התנהגותו, וחשש שהרב נסים ירחיקו מעליו. במקום 
לנסוע לביתו בצפון הארץ הוא נסע לדימונה, ישירות לביתו של אבא. לדימונה הוא הגיע בשעות הערב 
המאוחרות ושטח את סיפורו לפני אבא. הוא ביקש את סליחתו של אבא וביקש גם שאבא יהיה מליץ 

יושר בינו ובין הרב נסים.

אבא הרגיע אותו, הציע לו לאכול וללון בביתו, ולמחרת בבוקר נסעו יחד לירושלים לרב נסים. הרב נסים 
התפלא לראות שאבא הגיע ללשכתו שוב, אחרי שהיה שם ביום האתמול. אך מיד התעשת ואמר: "אני 
יודע באיזה עניין הגעת היום, ואני לא סולח לו כי אצלי בלשכה לא ידברו לשון הרע ובפרט לא לשון הרע 

עליך". אבא לא ויתר והתחנן וביקש מהרב נסים לסלוח לו.
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הרב נסים אמר לאבא: "הוא טען שאינך יודע ללמוד". אבא השיב: "הוא צודק". לאט לאט, בעזרת חוש 
הומור, הצליח אבא להרגיע את הרב נסים. הכניסו ללשכה את הרב הנזוף, ולאחר שביקש את סליחת 

הרב נסים דרש ממנו לבקש סליחה גם מאבא. 

בשנת 1973 נערכו בחירות לתפקיד הרבנים הראשיים. הרב נסים שוב העמיד את עצמו לבחירה. אבא 
תמך בו, עבד קשה מול כל חברי הגוף הבוחר, ופגש כל אחד ואחד מהם. בסופו של דבר נבחר הרב 
עובדיה יוסף זצ"ל. אבא לקח קשה את ההפסד של הרב נסים ונסע אליו לביתו. הוא כל כך התרגש 
והצטער עד כדי כך שנזל לו דם מהאף. הרב נסים התרגש מזה שאבא כל כך נסער ומצטער על שלא 
ויסקי. לאחר שאבא אכל את הביצה  וכוסית  נבחר, ביקש מאשתו הרבנית להגיש לאבא ביצה קשה 
ושתה את המשקה פסק הדם. מאז, כל זמן שדם ניגר מאפו של אבא היה אוכל ביצה קשה ושותה 

כוסית ויסקי כתרופה.

כתב מינוי לעריכת חופה וקידושין בעיר אילת. 
בעקבות סירוב  הרב של אילת לערוך חופה 

לכלה מקהילת "בני ישראל" תושבת אילת

כתב מינוי למשרת 
רב העיר דימונה
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הקשר המיוחד עם הרב גורן
ידידות שמתגברת על הקשיים  

איתי

סבא היה מקורב לשני הרבנים הראשיים, הרב שלמה גורן והרב עובדיה יוסף.

סבא היה מזוהה יותר עם הרב גורן אך לחתונה של מאיר הזמין כמובן את שניהם. הרב עובדיה הגיע 
ראשון, שאל איפה הכתובה וערך את החופה. הרב גורן הגיע באיחור מה, והתכבד לברך שתי ברכות 
ראשונות. הוא נפגע מכך. בשניים-שלושה אירועים שנפגשו אחר כך, 
לא דיברו. יום אחד התקשרה אשתו של הרב גורן לסבא וסבא נסע אל 
בית הרב גורן בתל אביב. הרבנית גורן סיפרה לסבא שהרב פגוע מזה 
שהוא לא ערך את החופה. סבא אמר לה: "תני לי לדבר עם הרב". 
סבא נכנס לחדרו, התקרב אל הרב גורן והתרחק, התקרב והתרחק. 
שאל אותו הרב גורן: "מה אתה עושה?" אמר סבא: "אני בודק אם זה 
חושב שבידידות  "אתה  גורן:  לרב  גורן שאני מכיר". סבא אמר  הרב 
שלי אתך רציתי לעשות מה שעשיתי? יצא ככה. אתה הרב גורן הבקי 
בהלכה? תיכנס לשירותים, תצא ותברך אשר יצר - זה אותו דבר...". 
כשיצאו שאלה אשתו של הרב גורן אם הם התפייסו, והשיבו לה משהו 

בסגנון: "אל תדאגי".

גורן את סבא בשאלה במסכת עוקצין.  בתחילת היכרותם בחן הרב 
ראה  שלא  בפניו  )והצהיר  מסברה  התשובה  את  לו  השיב  כשסבא 
משנה זאת מימיו( ענה לו הרב גורן: "לא ידעתי שבמרוקו יש תלמידי 
- נשארו  חכמים כמוך". ענה לו סבא: "כבוד הרב, אני הקטן שבהם 
נוספים סללו  וענקים ממני". מפגש זה ומפגשים  שם רבים, גדולים 

את הדרך לקשר המיוחד ביניהם.

כשהרב גורן נפטר, הייתי אצל סבא בבית. ראו עליו את הצער הכבד. 
בטלוויזיה ראו את תמונתו של הרב גורן יורד בחבל ממסוק כדי לבדוק 
מערות קבורה וסבא ציטט על אתר את המקור ההלכתי שהרב גורן 
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השתמש בו לטובת היתר מפורסם שהוא פסק. אחר כך התבטא: "הרב גורן היה ענק שאי אפשר לתאר. 
כל מי שהתנגד לו התנגד רק מפני שלא ידע כמה שהוא ענק!"

כששאלתי אותו פעם מה היה הגורם לקרע שהיה בין הרב גורן לרב עובדיה אמר "שועלים קטנים חיבלו 
בכרמים". סבא התגאה מאוד שעל תעודת הדיינות שלו חתומים שני הרבנים, למרות אותה מערכת 

עוינת שהייתה ביניהם.

בזמן כהונתו של הרב גורן כרב ראשי הוביל סבא שדולת רבנים שפעלה להעלאת המשכורת לרבנים 
)עד אז המשכורת הייתה ירודה ובלתי מתגמלת(. הרב גורן שיתף פעולה עם השדולה ועם סבא, ויחד 

הסדירו בחוק את שכר הרבנים בישראל.

ביחד עם הרב שלמה גורן בחנוכת בית כנסת "בית אברהם" בדימונה על שם אביו הרב אברהם גורן )תשל"ה(
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הקשר עם מרן הרב עובדיה יוסף 
על שכנות מכבדת 

מילים אלה אני כותבת כמה ימים לאחר הסתלקותו של גדול הדור מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל.

ביום השישי לאבלותנו על אבא, היום שבו נערכנו לאזכרה של ה"שבעה", הגיע אלינו עוזרו של הרב 
עובדיה יוסף וביקש שאת ההספדים ודברי התורה של האזכרה נערוך בבית הכנסת של מרן הרב 
עובדיה יוסף שבתוך ביתו. העוזר סיפר על הצער הכבד שהצטער הרב עובדיה יוסף על הסתלקותו 
של אבינו עטרת ראשנו, ובשל בריאותו הלקויה נבצר ממנו להגיע ולהספיד ביום הפטירה לפני 
עובדיה  הרב  כולנו התרגשנו מהפנייה של  להספיד.  רצה  ה"שבעה",  באזכרת  ההלוויה. הפעם, 
יוסף. האזכרה אכן נערכה בבית הכנסת של הרב עובדיה, הראשון לציון הרב עמאר אמר דברי 

זיכרון ואחריו מרן הרב עובדיה יוסף.

בשנה האחרונה של אבא נהג להתפלל בלילות שבת בבית הכנסת של מרן. היה לו שם מקום 
קבוע בקדמת בית הכנסת. עוזריו של מרן הקפידו שבסוף התפילה המתפללים לא ייגשו למרן 
בכניסתו לביתו, אבל הוא עצמו הקפיד להגיע אל אבא לתת לו "סטירה", לטיפה של חביבות 
כמנהגו ולשוחח אתו. כל ליל שבת, כשאבא היה מגיע הביתה, סיפר בהתרגשות על יחסו המיוחד 

והמועדף של מרן הרב עובדיה יוסף אליו.

תפילת  גם  אתו  מתפלל  אינו  מדוע  עובדיה  הרב  אותו  שאל  פעם 
שחרית של שבת. אבא ענה שהוא מחויב לבית הכנסת "נר שמואל", 

לקרוא שם בתורה.

הרב ישראל וייס, מי שהיה הרב הצבאי הראשי, נתבקש בתחנת רדיו 
לספר על מרן הרב עובדיה. בדבריו הזכיר את חסדו של אבא ואת 
העזרה שנתן לו בנושא הגיור, בעידודם של הרב עובדיה והרב אליהו 

זצ"ל.

הראשון לציון הרב עובדיה יוסף בביקורו בירוחם
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כבוד בין תלמידי חכמים
איתי, נכד

סבא נהג להתפלל בביתו של הרב עובדיה יוסף, אך בשלב מסוים הפסיק לבוא והסביר שאינו רוצה 
להטריח את הרב. אחרי שראינו מעשה שהיה בשבת אחת שכן התפלל שם, הבנו את כוונתו.

הרב עובדיה שהיה חולה סוכרת, סבל באותה שבת מחלישות גדולה וכמעט )כך לפי מזכירו( שלא הגיע 
להתפלל בבית הכנסת. ברגע שסבא נכנס לבית הכנסת, הרב עובדיה נעמד על רגליו. בשל חולשתו הרב 

נסמך בשני אגרופיו על השולחן והיה ברור 
המאמץ.  מגודל  רועדות  ידיו  כי  עין  לכל 
המזכיר רץ להביא לסבא כיסא, שישב על 
יד הרב עובדיה, והביא את הכיסא הראשון 
היה  נראה  עובדיה  לרב  אך  שמצא. 
סימן  הוא  מכובד.  מספיק  לא  שהכיסא 
למזכיר ונשאר לעמוד עד שהביאו כורסה 
יפה. רק אחרי שסבא התיישב, הרב צנח 

לכורסתו שלו.

לא  שהרב  הסביר  ענוותנותו  ברוב  סבא 
וגם  אותו אלא את התורה שלמד,  מכבד 
סידור  על  טובה  לו  מכיר  עובדיה  שהרב 
ענייני הפנסיה שלו אחרי פרישתו מתפקיד 
הרב הראשי, בהיות סבא מנכ"ל בתי הדין 

הרבניים.

תמונה נדירה: הרב שלמה גורן והרב עובדיה יוסף ליד שולחן אחד. בחתונה של מאיר ומזל
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הקשר המיוחד עם הרב מרדכי אליהו
הרב מרדכי אליהו זצ"ל נבחר לרב ראשי בא' בניסן תשמ"ג. היציאה הראשונה שלו מירושלים כרב ראשי 
הייתה נסיעה לדימונה להיות סנדק בברית המילה של אוהד הנכד )הבן של שמעון(. הנהג של הרב 
)לפני כן היה הנהג של הרב הראשי הרב נסים זצ"ל, ולימים הנהג של אבא( שאל את הרב אליהו אם 
בשביל ברית מילה הוא צריך להרחיק עד דימונה. הרב אליהו ענה לו: "יש ידידים ויש אחים, אני נוסע 

לאחד משניהם".

כאשר חגגנו להורים בהפתעה את "חתונת הזהב" שלהם, הזמנו את הרב מרדכי אליהו 
הראשון  אני  אלמליח,  לרב  מסיבה  עושים  "אם  הרב:  ענה  בנוכחותו.  אותם  להפתיע 

שמגיע".

בין אבא לרב היה קשר הדוק. הרב אליהו השתתף בכל השמחות המשפחתיות. ברוב 
הילה  הנישואין. בחתונה של  לערוך את טקס  הוזמן  אליהו  הרב  הנכדים  החתונות של 
)הבת של אסתר( נבצר מהרב לערוך את החופה כי באותו ערב גם נכדתו התחתנה. ובכל 

זאת הוא הפתיע והגיע באמצע החתונה, וזכה בריקוד מצווה.

נפשו קשורה בנפשו
מתוך דברי ההספד של הרב יעקב עדי, ידיד קרוב

לדורות הבאים. הרב מרדכי  היה בעיקר הקשר  הקשר המיוחד עם הרב מרדכי אליהו 
אליהו לא חסך מעצמו מאמץ, הגיע לכל מקום ולימד כל אחד והיה מוכן לתת זמן מזמנו. 
גם הרב הגאון הרב אלמליח לא חסך מעצמו לבחון וללמד, פעל בוועדת הבחינות של 
הדיינים והיה שמח על כל תלמיד שלמד והצליח. לא לחינם "מצא מין את מינו" - לגאון 
עיון  עומק של  לו  היה  חריף.  היה  הרב אלמליח  וגם  גדולה  חריפות  הייתה  אליהו  הרב 
"ונפשו  הפסוק  את  עליהם  לומר  אפשר  אחת.  מספר  מומחה  היה  ברמב"ם  ובמיוחד 

קשורה בנפשו". בטוח ששניהם יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה.

האירוע הראשון בו השתתף הרב מרדכי אליהו לאחר הבחרו לראשון 
לציון. סנדק בברית מילה של אוהד
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"הרב אליהו - זה הרב שלנו!"
איתי, נכד

באחת הפעמים לפני שסבתא חלתה, סבא היה בבית החולים בעין כרם, עברה עליו שבת קשה מאוד. 
במוצאי שבת, סבא שהיה חלוש, זיהה את אחד הרופאים שטיפל בו בשבת ואמר לו חרף תשישותו: 
"אני זוכר אותך, אתה עזרת לי מאוד, תודה רבה לך!" והרופא ענה לו: "כנראה שעוד רוצים אותך כאן 

למטה...". באותה שבת אפילו רמזו לסבתא שאולי כדאי להזמין את בני המשפחה באמצע השבת.

במוצאי שבת הדברים עשו רושם על כולנו, ושמעון התקשר לרב זעפרני 
מזכירו של הרב אליהו כדי לבקש ברכה מהרב. הרב זעפרני ענה לו: "הרב 
צריך  לא  אפילו  אני  אלמליח  ברב  כשמדובר  החולים.  לבית  יגיע  אליהו 
לשאול, ברור לי שזה מה שהרב יגיד..." וכך היה. כעבור כמחצית השעה, 
הרב אליהו הגיע. הרב הגיע ללא הגלימה כדי שלא יפריעוהו בדרך לקומה 

שבה אושפז סבא. 

כמה דקות אחרי שהרב אליהו הגיע חזר סבא בכיסא גלגלים מבדיקת 
רנטגן. כשראה את הרב אליהו, למרות תשישותו הרבה - נעמד על רגליו! 
יעמוד.  בו שלא  והפציר  ומיהר אליו  גודל המאמץ  הרב אליהו ראה את 
סבא הסתכל עליו ואמר לו "עד ת' פרסה" )הלכה בדין כבוד רבו המובהק 

שאפילו עד ת' פרסה עומדים לכבודו(.

לי  מיוחדת אצל הרב אליהו. בסיום אמר  אותי סבא לברכה  פעם לקח 
הרב אליהו: "תשמע, אתה הנכד של הרב אלמליח, הבית שלנו הוא הבית 
שלך. אם תרצה לבוא לבקר כאן ולדבר אתי לבד - בלי סבא, בלי אבא בלי 
אף אחד - אתה יכול לבוא מתי שתרצה". סבא נעמד על רגליו וכשדמעות 

בעיניו אמר: "בוודאי, ברור - הרב אליהו זה הרב שלנו! זה הרב שלנו!"

בחתונה של אורית וכפיר סבא התעקש שהרב אליהו יסדר את החופה והקידושין. הרב אליהו גער בנו 
שנתנו לסבא "רק" את הברכה האחרונה. כשהתחילו שבע הברכות הוא אמר לי: "מה זה? סבא ראשון!" 
באותה חופה ראיתי גם את שיחתם של תלמידי חכמים. הם דנו בשאלה אם המברך חייב לטעום מהכוס 
של הקידושין - סבא והרב היו חלוקים. הרב אליהו הפציר בסבא לטעום ומפאת כבודו של הרב אליהו 

סבא טבל את זרתו בכוס וטעם.

כמו הרב אליהו גם סבא נהג ללחוש לעדים רגע לפני תחילת מעשה הקידושין: "תהרהרו בתשובה!"

הרב מרדכי אליהו אורח כבוד בחגיגת "חתונת הזהב"
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הרב אליהו סיפר שפגישתם הראשונה הייתה בבי"ד בבאר שבע, שם במקרה קלט שיחה של סבא והבין 

מכמה משפטים עד כמה הוא גדול, ומאז נפשו נקשרה בנפשו.

הרב מרדכי אליהו מברך את הרבנית, ביום שחזרה הביתה לאחר שלקתה באירוע מוחי
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טוב וישר
הרב שי יהודאי, נכד

את סבא הרב הגאון הכרתי רק כשהייתי בן 18. כילדים הרגשנו אותו רק כסבא. היה מגיע לביקורים, 
מגיע לכל בר מצווה ושמחה משפחתית כי זה היה חשוב למשפחה. היה לו הרבה נחת מהמשפחה, 
קצת  זצ"ל  אליהו  מרדכי  הרב  לי  סיפר  נישואיי  אחרי  שלו.  שכולנו  הרגיש  נכדיו,  כל  את  הרגיש  הוא 

מגדולתו של סבא. סיפר שישבו יחד בדין, הרב אליהו 
פסק וסבא אמר לו: "הרשה לי לחלוק עליך..." אמר לו 

הרב אליהו: "מה זה הרשה לי? אתה חייב לחלוק".

ובכל  מעשיו  בכל  ניכרה  שענוותנותו  אדם  היה  סבא 
השמיטה  שנת  של  פרוזבול  שטר  בבית  לי  יש  מקום. 

שסבא והרב מרדכי אליהו חתומים עליו. 

שאדם  היא  והמצוות  התורה  שמטרת  כותב  הרמב"ם 
יהיה טוב וישר. כזה היה סבא, טוב וישר. סבא חסר לנו 

כי הוא תמיד חדר ללבבות.
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הכנה לקראת המפגש עם הרב אלמליח
הרב שמואל זעפרני, ראש ישיבת המאירי ומזכירו האישי של הרב אליהו 

זצוק"ל

"שקולה מיתתם של צדיקים כשרפת בית אלוקינו". הצדיקים במקום בית המקדש, כאשר אדם רוצה 
מחילה או ברכה הוא בא אל הצדיק. יש כאלה שעושים חטאים גדולים ובאים לבקש מחילה דרך הצדיק. 

לכן פטירתם של צדיקים דומה לחורבן בית המקדש.

לפני 25 שנים, בחודש אלול, היה יום עיון אצל הבבא סאלי. קבעתי עם הרב אליהו זצ"ל לנסוע אתו. 
כשהגענו אמר לי "הבא לי את ספר הרמב"ם". אמרתי לו: "מחילה הרב, השיעור ב-11:30, עוד לא הכנת 
את השיעור?" ענה לי: "לא, לא, הכנתי את השיעור, אבל נפגוש שם רב שאם אני אזכיר את הרמב"ם 

אצטרך לחשוב על כל השאלות שהוא ישאל אותי". 

שאלתי מי זה והוא ענה לי: הרב אברהם אלמליח.

רצה  הרב  בטבריה.  "אריסטון"  במלון  דיינים  כנס  היה  אחרת  בפעם 
לי  אמר  בדרך  בעל.  על  גט  כפיית  בשאלת  מסוים  ברמב"ם  להתמקד 
הרב אליהו: "אני צריך להיערך ולהתכונן לכל השאלות שישאל אותי הרב 

אלמליח". 

כל  ושאל את  הרב אלמליח קפץ  ופתאום  דיינים   80 היו שם  היה.  וכך 
השאלות.

ידענותו ואת ענוותנותו. בתיקים הכבדים  הרב אליהו העריך מאוד את 
ביותר של גיטין בחוץ לארץ, היה שולח את הרב אלמליח. 

הרב נהג לומר: הרב אלמליח דומה לי, גם הוא למד תורה מתוך עניות, 
גם הוא היה מלמד תינוקות.

הרב מרדכי אליהו מברך את הרב אברהם אלמליח ואת רעייתו הרבנית בחגיגת "חתונת הזהב"



תו
שיו

אי

31

חמש אבני נחמה
תמיר, נכד

באזכרת אחד-עשר חודש
בפרשתנו פרשת בלק נעלמת הלכה ממשה, ברגע נורא שבו נדרשת הנהגה יותר מכול - נשיא בישראל 
חוטא עם בת מדין לעיני כל ישראל, ומפרנס הדור נעלמת הלכה. המציאות הכאובה הזו מולידה בכי 
גדול בכל בית ישראל. אך הכאב מוליד דבר נוסף, הוא מוליד את מעשה פינחס. דווקא הכאב והשבר 
מולידים את דברי פינחס, "לימדתנו רבנו כל הבועל ארמית קנאים פוגעים בו". משה רבנו אומר לפינחס 

"קריינא דאיגרתא להווי פרונקא" - קורא האיגרת יהא השליח לבצע את הדין בחוטאים.

"והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והמה 
ֹבכים פתח אהל מועד. וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו".

כל עניינה של פרשה זו צריך בירור. כיצד נעלמת הלכה ממשה? משה רבנו שונה מכל ישראל, קישורו 
אל התורה לא נובע מזיכרון או מכישרון, משה הוא אספקלריה מאירה, הוא במהותו תורה. כיצד זה 

נעלמת ממנו הלכה?

ממנו.  ההלכה  את  מעלים  שהקב"ה  אלא  הלכה,  שוכח  רבנו  שמשה  ייתכן  לא  שבאמת  לומר  נראה 
לקראת פרדת משה מישראל, נעלמת הלכה ממשה כדי שתקום ותופיע מציאות חדשה של "לימדתנו 
רבנו", יקום פינחס ויברר לכל ישראל - ולנו בתוכם - שכל הגודל וההדר שהופיע במשה האיש לא שייך 

למשה רבנו בלבד אלא שייך לכל בית ישראל. שפרנס הדור השאיר אחריו תלמידים. "לימדתנו רבנו".

אבל משמעותי
אחד-עשר החודשים האחרונים שעברנו, סבא, עברנו כל המשפחה כולה, יחד ולחוד, אחד-עשר חודש 
של בכי ודמעות על היעלמות הלכותיך מאתנו. היעלמות המקור. אבן הראשה של כל הבית הגדול הזה.

אברהם אבינו נטע אשל בבאר שבע וקרא בשם ה' אל עולם. המדרש מציין שאשל זה מלשון שאלה, כל 
השאלות שהיו לאנושות באותה תקופה הגיעו לפתחו של אברהם אבינו, והוא סיפק צורכיהם באותה 

תקופה.

סבא, כמה חסרנו בימים הללו מי שיקשיב לשאלותינו ויספק מזור לתהיותינו. משאלה פשוטה ְבסוגיה, 
מחיפוש מקור למנהג בישראל, משמיעת דעת של תורה בכל סוגיה חדשה שהתעוררה. כל כך הרבה 

סימני שאלה נערמו על לוח לבנו. 
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בחיינו כמעט דבר לא נשתנה אך חסרונך שינה בנו כל כך הרבה. "הרי שולחן והרי בשר והרי סכין, ואין 
לנו פה לאכול". החגים שעברנו בלעדיך היו שונים. להיכנס לימים הנוראים בלי הנהגתך את התפילה, 

ללא הצל הגדול של תקיעות השופר שלך. בלי ברכתך לשנה חדשה.

אחד-עשר חודש בכינו, אך לא עליך בכינו סבא כי אם עלינו. על חסרון עטרת ראשנו. הרמב"ם שלך, 
בהקדמת המשנה, מטיב לתאר את זה בפרדת העם ממשה רבנו: "והיה זה המוות בשבילנו, לפי שחסרנו 

אותו, והחיים בשבילו למה שעלה אליו".

באחד-עשר החודשים האלה עסקנו כולנו בחלל הגדול שיצרת, "טוב שם משמן טוב ויום המוות מיום 
הוולדו". בכמה נגעת סבא ועד כמה נגעת. כמה החיסרון שלך היה משמעותי לכל מי שבא לפה היום. 
דברי הפסוק "טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה" התבארו לי יותר ויותר בתקופת האבל 
עליך. ישנו אבל גדול ומשמעותי כל כך, שמי שנפגש עמו בצורה בהירה מבין באיזה תוכן של חיים צריך 

הוא למלא את חייו - תוכן אמיתי שמברר לנו כיצד צריך לחיות.

יש כאן. לא רק. דוד המלך אומר  וחיסרון  נוסף. לא רק כאב  ניתן להבין דבר  לסוף אחד-עשר חודש 
"בערב ילין בכי ולבוקר רינה". כיצד אדם שבכה בלילה קם בבוקר מלא ברינה? זה לא סתם בכי, זה 
לן בבכי, נרדם מכוח הבכי, בכי מעייף, בכי שגורם לאדם לרצות להתנתק, "ילין בכי". כיצד 

הוא מתעורר ברינה?

הרב קוק זצ"ל מסביר בסידורו שהרינה הנולדת היא לא אחרי הבכי, כי אז באמת לא 
מובן כיצד היא באה אחריו והרי הם כה סותרים; הרב מסביר שהרינה של הבוקר באה 
מכוח הבכי של הלילה. ישנו בכי שיש לו פירות. ישנו בכי שאין תמורתו רק הכאב לבדו 
ולהזיל דמעות מסוגל  נושא אתו. פירות שמי שלא מפחד לכאוב  אלא הבשורה שהוא 
לכנס אותם לאמתחתו. דמעות שמבשרות לך את שייכותך למה שאתה בוכה עליו, בשורה 

גדולה, אם אתה בוכה אתה שייך.

תקופת הבכי, אם נביט עליה במבט צלול ורגוע - מבט שמתחיל להתאפשר רק עתה, רק 
אחד-עשר חודש מאז היום שבו נפרדנו - אם נביט בה נכיר שהיא הולידה דבר נוסף. את מה 
שלעולם לא יכולנו לעלות על דל שפתינו, דווקא במותך, בלכתך, לימדונו דמעותינו. דמעותינו 
לימדונו שאתה חקוק על לוח לבנו ואנו נושאים אותך באומר חיינו. כי כל מי שהתגעגע וכאב, כל מי 
שהוריד דמעה על חסרונך, שייך הוא אל מפעלך, אל מה שחידשת כאן בעולמנו. דמעותינו לימדונו 

שחידושך ארוג וקשור בלבנו.

"קריינא דאגרתא להווי פרונקא", קורא האיגרת הוא יהא השליח. כך דרש משה מפינחס על שהזכיר לו 
את ההלכה, אם זכרת את ההלכה תבצע אותה. כל מי שקרא ונזכר והתגעגע לאיגרת חייך בחודשים 
הללו, לא נשאר אדיש, הזיכרונות נגעו בלבבו. לא כל קריאת איגרת הופכת אדם לשליח, אבל הקורא 

סידור תפילה "בתוך עמי". מהדורה 
מיוחדת שחולקה למשתתפים 

באזכרת אחד-עשר חודשים
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ובוכה, מתגעגע וכוסף, אצלו זה אחרת. באחד-עשר החודשים האלו של געגוע התברר לנו, סבא, שאנו 
שליחים שלך.

לימוד מנחל החיים
הפסוק אומר שחמישה חלוקי נחל לקח דוד המלך אל ההתמודדות עם גליית הענק, עם כל העצמות 

המופרעות של העולם הזה, חמש אבנים שעתידות להפיל את הענק החומרי לרגלי מלך ישראל.

בדרכי מלכנו הנצחי חפצתי לדבוק, גם אני הקטן אל ִאֵּבי הנחל ירדתי, אל נחל החיים שהיית והנך עבורי, 
מורי ורבי סבא. מנחל החיים הזה דליתי בקושי רב חמישה חלוקי נחל אל אמתחתי. 

חמש אבני אור - אור שלא שכיח בעולמנו, אור הגנוז השייך לצדיקים. אורך שלך.

באבן אחת הבאתי את אהבת התורה שלך. 

כמה אהבת את התורה. כמה היא הייתה עבורך כל רגע וכל שעה. מראשית ועד אחרית. 

בחודשים האחרונים לחייך נחלשת, הטרדה גברה על מנוחתך ולא יכולת להתרכז בלימוד. בוקר אחד 
באתי לבקרך. בלי שלום שאלת אותי ישירות "כבה מאור עיניי?" חשבתי שזה חלק מהמשפטים שלך, 
עיניי?" שתקתי. הסברת:  "כבה מאור   - ואתה בשלך  נושא.  וניסיתי להעביר  והכאב שבה,  הזקנה  על 
"אתמול בלילה הייתה הפעם הראשונה בחיי שקמתי באמצע הלילה ללמוד ולא הצלחתי להבין שום 

דבר, משפט בגמרא לא הצלחתי להבין. ולא כבה מאור עיניי?"

בימים הללו, שבהם דן עם שלם ביחס שלו אל לומדי התורה, ימים של לא מעט אבדן ביחס הנכון אל 
לימוד התורה וחשיבותו בעמנו, יותר מכול חסרים אנו את מאור עיניך, את אותו ברק של הקשר שהיה 

בינך לבין התורה. קשר בין עם לאלוקיו.

באבן השנייה הבאתי את האמון שלך בתורה ובנו. 

ככל שאהבת יותר את התורה, סבא, כך לא שמענו ממך מילה אחת קטנה של דרישה ללמוד אותה. 
אהבתך הגדולה אליה לא הולידה דרישה עצבנית לעסוק בה. אף פעם לא בדקת אותנו בציציותינו. 

בהלוויה של הרב אליהו זצ"ל, בתוך ההמון ראיתיך צועד למיטה. נפגשנו. הובלתיך אל המיטה. בדרך 
כאבתי כל כך שכל מי שספד לרב אליהו זצ"ל לא הזכיר כלל את החשיבות שראה בללמוד תורה. אמרתי 
לך, "סבא תזכיר בהספד שהרב רוצה שעם ישראל ילמד תורה, יתמסר אל התורה". הנהנת בחשיבות 
לדבריי. ספדת. סיימת ומילה לא אמרת על לימוד תורה. תמהתי בפניך מדוע. אמרת בפשטות שלך, 
"ביום שנצטרך להגיד לעם ישראל ללמוד תורה - כבר הפסדנו את הכול. לעם ישראל צריך לומר ללמוד 

תורה?"
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באבן השלישית את האמת הנוקבת והישרות שלך. בכל מקום בחרת לומר את האמת. אף פעם לא 
האמנת בחנופה ובהתייפייפות. פעמים בחרת לשלם על כך מחיר יקר, פעמים בחכמה בחרת בשתיקה, 
האמנת  כה  להפך,  ההמון",  לב  עם  ש"תסתדר  תורה  יפה,  התורה  את  לעשות  ניסית  לא  לעולם  אך 
ביופייה עד שבחרת להנגישה בעוז גדול לשומעי לקחך. אמרת לא פעם: "צוהר תעשה לתיבה – ברש"י 
שני פירושים, חלון ואבן טובה. זו מחלוקת ארוכת שנים, כיצד מאירים את החיים, כיצד פותחים צוהר 

של אור אל החיים, בפתיחת חלון אל העולם או בהתכנסות פנימה אל אותה אבן יפה, תורה חמדה".

ברביעית הבאתי את אהבת עם ישראל וארץ ישראל שלך. היית תלמיד חכם שאוהב את עמו וארצו. 
היית דבק בכך מאוד. העמדת אותנו על כך בלי סוף. להכיר בקשר החשוב בין ישראל לאביהם שבשמים, 
שאע"פ שחוטאים נקראים בנים ותינוקות שנשבו, ובקשר בין ישראל לארצו. יצא שכמה פעמים ליוויתי 
אותך בבחירות לכנסת. כתמיד שאלתיך מה תבחר, כהרגלך שתקת. התשובה תמיד הייתה באה לאחר 
אותה שאלה חצופה "צריך לבחור להגביר את התורה, סבא, הכי חשוב תורה, נכון?" בהחלטיות שלך 

אמרת: "אין תורה בלי עם ישראל וארץ ישראל".

באבן האחרונה הבאתי את הבית שלך. את היחס שלך אל סבתא. כמה חינכתנו שכל מה ששלך - שלה 
הוא. כמה ויתור ורעות היו ביניכם. כמה התאמה של זה לזה. איזה שילוב מיוחד. כמה הנפילה של סבתא 
נפילתה  לך.  היו  נראו עליך כל שנותיך שעד כה לא  יום,  ִבן  זקנתך, את דעיכתך. פתאום,  חרצה את 

הכאיבה לך מדי יום והיית משמיע את זה תדיר באוזנינו.

אסיים בסיפור שסיפר לי כפיר גיסי. הסיפור האחרון של סבא. ביום שהתאשפז בבית החולים, אשפוז 
שבסופו אחרי שלושה שבועות נפרד מעמנו, ביום הזה שכב סבא בחדרו עם מים בֵריאות. כפיר ואורית 
היו שם עם הדודים. כפיר בא אל סבא למיטה וסבא אמר לו "נו, תיקח אותי". כפיר שאל "לאן סבא, לאן 
לקחת אותך?" סבא אמר "לבית". "אתה בבית, הנה אתה במיטה שלך, בבית שלך. אתה בבית", ניסה 

כפיר לשכנע. "אני לא בבית. אין בית בלי אישה".

תהא נשמתך הטהורה צרורה בצרור החיים.

הרב אברהם אלמליח ורעייתו הרבנית בטיול של דיינים בקברי צדיקים
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 מדברי האברכים בכולל 
"דרכי הוראה לרבנים"

בית  לציון הרב מרדכי אליהו,  בבית המדרש של מרן הראשון  נערכה  והספד  עצרת התעוררות 
מדרש גבוה "דרכי הוראה לרבנים" להכשרת דיינים בארץ ובחו"ל.

הרב אלמליח היה מראשי הישיבה, מסר בה שיעורים קבועים והעמיד תלמידים הרבה.

בעצרת העלו התלמידים קווים לזכרו
הרמב"ם אומר בהלכות אבלות שלא בוכים על מת מעבר לשלושה ימים, לא מספידים מעבר 
לשבעה ימים. אבל על הרב הגאון הרב אלמליח, לפי כבודו ומעלתו, אפשר להספיד גם אחרי 
שבעה ימים. הרב אלמליח היה כמו אבא לתלמידים, דאג לכל אחד. היה מזמין תלמידים לביתו. 
היה לו מאור פנים לכל אחד ואחד. אהב אותנו כבנים, אהבנו אותו כאב. "מי אני ומה אני" - לא 

התגאה בעצמו. "יש להתרחק ממידת הגאווה כרחוק מזרח ממערב". 

הרב אלמליח קרא לספריו "בתוך עמי". התנהג כאחד העם. לא היה בא ללמד בזמן הבחינות 
לדיינות כדי לא להכשיל. לא עיכב את הבחינות לדיינות אצלו כי חס על תלמידיו שהיו שרויים 

במתח. 

כסף לא עניין אותו ולא רצה לקבל שכר על שיעוריו בבית המדרש. לימד ישרות, מעולם לא פגע 
באברך או ברב. בפורים סירב לקבל משלוח מנות שנקנה מכספי האברכים - חס על ממונם. 

היה קשור לתורה ולקב"ה בישרות ובפשטות. 

בגמרא מסופר על רב הונא שחכמתו הגדולה הייתה שהרביץ תורה בישראל. גם בעיני הרב 
לפקחותו  דומה  אין  בישראל.  תורה  להרביץ  היה  תפקידיו  מכל  הנעלה  התפקיד  אלמליח, 
ולידענותו ברמב"ם. בכל שיעור היה לו חידוש בדברי הרמב"ם. לא פעם היה הרב אליהו זצוק"ל 
מבטל את דעתו לפני הרב אלמליח. הטעות הגדולה שלנו היא שלא לקחנו ממנו מספיק, לא 

הזמנה לעצרת התעוררות והספד בתום ה"שבעה"ניצלנו את נוכחותו אתנו בישיבה.
בבית המדרש של מרן הראשון לציון הגר"מ אליהו זצוק"ל
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שכר ההספד של אדם זקן
הרב יוסף אליהו, הבן של הרב מרדכי אליהו וראש הכולל

רבי אברהם אלמליח היה גדול בתורה ובהשקפה. היה לו שיעור באבן העזר וחושן משפט לפני עשרות 
אברכים, וכל שיעור ושיעור מערכה בפני עצמה. אבל בערב ראש השנה ובערב פסח תמיד היה מוסר 
שיחה מוסרית. השיחה הייתה מתחילה ברמב"ם בהלכות תשובה, המשיכה במהלך מסוים ואז היה הרב 
נותן מוסר היורד לחדרי הלב גם באגדה גם בהשקפה, איך בן אדם צריך להתנהג, איך בן ישיבה צריך 

להתנהג. יש חכמים חזקים בתורה בפלפול, אבל להיות שקוע גם במוסר – זה היה דבר פלא עצום. 

במדרש "דודי ירד לערוגות הבושם" אומר המדרש דבר פלא פלאות: "זקן שמת - טוב לו וטוב לעולם. 
צעיר שמת - רע לו ורע לעולם". רבנו יוסף חיים, הבן איש חי, תמה על הלשון "זקן שמת טוב לו וטוב 
לעולם", ומסביר: מה מטרת ההספד? בשביל מה אנחנו באים לבית ההספד? כתוב בפסוק: "לכו בנים 
שמעו לי". לכאורה, כשאתה רוצה שישמעו לך אתה אומר "בואו", לא "לכו". כשאדם בא לבית ההספד 
הוא יודע מה סופו של האדם, ואז הוא מקבל עליו תשובה. "לכו בנים" - כשאתה יוצא מפה תזכור מה 

היה פה, דע איך להתנהג בעולמך.

כתוב: "אגרא דהספדא דלויי" - אחד 
בית  של  שהשכר  הוא  הפירושים 
משהו  דולה  שאדם  הוא  ההספד 
מבית ההספד. כשאדם זקן נפטר לא 
מספידים  שלו,  הגוף  את  מספידים 
המידות  את  הנפטר,  של  התורה  את 
כמו  שלו  הענווה  את  מספידים  שלו, 
יראת  את  מספידים  פה,  שאמרו 
אחרי  הרדיפה  את  שלו,  השמים 
מצוות, את הבריחה מכל דבר שהיה 
אליו.  קשור  לא  כסף  של  ריח  בו 
אומר  שלו.  המידות  את  מספידים 
הוא  "אם  ההספד  לבית  הבא  האדם 
יכול גם אני יכול", לומד משהו ממנו, 
וטוב לעולם כי למדו משהו מהנפטר. 
זה  מהנפטר,  משהו  לומד  אדם  אם   הרב יוסף אליהו 

 בהכנסת ספר תורה 
לע"נ הרב אברהם אלמליח
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עושה נחת רוח לעילוי הנשמה. זה אדם זקן שמספידים אותו. איך מספידים אדם צעיר? את הגוף שלו, 
"היה באמריקה", "לא היה ברוסיה", מספידים מה לא הספיק - את הגוף שלו. מה לומד ממנו האדם 
שבא לבית ההספד? שום דבר. למנוח הצעיר יש עליית נשמה מההספדים? שום דבר. אומר הבן איש 
חי, זה הסבר המדרש "זקן שמת טוב לו וטוב לעולם". למה טוב לו - שיש לו עליית נשמה, שאדם לומד 
משהו ממעשיו, וטוב לעולם - אדם שבא למד משהו מהמת ולקח ממנו להמשך החיים. "צעיר שמת 

רע לו" - שמספידים את גופו, אין לו שום עליית נשמה, "ורע לעולם" - לא הרוויחו שום דבר מהספד. 

- בענווה, בתורה,  יכול ללמוד משהו  ממידותיו של הרב הגאון הרב אברהם אלמליח עה"ש כל אדם 
במידות, ביראת שמים, בריחוק מהכסף. אדם יכול לקחת משהו מבית ההספד, זה "טוב לו וטוב לעולם".

בדיקה במהירות שיא
מטרת ההספד היא שאדם ילמד משהו ממידותיו של הרב הגאון הרב אברהם אלמליח עליו השלום. 
כל אחד יכול ללמוד משהו - בענווה, בתורה, במידות, ביראת שמים, משהו מבית ההספד – טוב לו וטוב 

לעולם.

כתוב באיכה: "יתומים היינו ואין אב". הילדים ב"שבעה" זוכים לשמוע על גדולת אביהם, על הגאונות 
שלו, על הענווה שלו ואומרים: יתומים היינו ואין אב.

נותן שיעורים לארבעים אברכים שלמדו והתכוננו לקראת השיעורים. זה דרש ממנו להיות מוכן  היה 
ברמה גבוהה. תמיד היה לו חידוש ברמב"ם. עם כל הגדלות והגאונות שלו, התנהג בפשטות עצומה. 
היה נוסע ככל אדם באוטובוס. שלוש פעמים בשבוע היה מגיע לישיבה ויושב בבית המדרש. היו שם 
כ-200 תלמידים, רבים היו ניגשים אליו ושואלים שאלה במה שהם אוחזים באותו רגע והרב עונה לכל 
אחד בסבר פנים יפות. כמה פעמים הצענו לו משכרת, אפילו סמלית על ההשקעה שלו בישיבה, ותמיד 

סירב. תמיד אמר: "יש לי פנסיה, איני צריך עוד כסף, שכרי הוא לימוד התורה".

הייתה לו מידת ישרות מופלאה. אם ידע על איזה אברך שניגש לבחינות, התרחק ממנו על מנת להסיר 
צל צלו של חשש שמא יטה את הלימוד לדרישות הבחינה.

מידת אהבת הזולת: היה בודק את בחינות הדיינים, ותוך עשרה ימים מסיים את הבדיקה. היה מתייחס 
למשימה הזו ברצינות מרובה ובהתחשבות בנבחנים שהיו נתונים במתח לקראת קבלת התוצאה. היה 
ידוע שהוא הדיין המהיר ביותר בבדיקת המבחנים. הבא בתור היה דיין שסיים את בדיקת המבחנים תוך 

שלושה חודשים. 
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חריפות מיוחדת
דיין הרב יצחק אלמליח, תושב דימונה

הרב אלמליח ייצג עבור רבים את התורה הגדולה של יהדות מרקש. שיטתו הייתה לדייק בלשון הגמרא 
ובלשון הרמב"ם. הוא ראה את הדיוק בלשון התלמוד כמו מתמטיקה. שום דבר לא חסר ושום דבר לא 

מיותר.

אופן הלימוד שלו היה מיוחד. לא היה משעבד את עצמו למפרשים, אלא, כמו שיטת ספרד מלפני 
גירוש ספרד, סברא מבחוץ - קודם מפרש בעצמו את הכתוב ואחר כך בודק מה פירשו הפרשנים. אם 

היה פער בין הפירוש שלו לדברי הפרשנים, היה נכנס לעומק ובודק היכן טעה.

בילדותי היה בדימונה מצב כלכלי קשה מאוד וגם שממה רוחנית. כשהיינו חוזרים 
הביתה מהישיבה היינו מתכנסים בבית הרב אלמליח ומתקבלים שם בכבוד של 
מלכים. היינו לומדים תורה והרב היה מחדש לנו חידושים. בהמשך הלכנו אתו 

להתפלל בבית הכנסת, ולא היה איש בדרך שלא ניגש לברך את הרב לשלום.

החריפות שלו הייתה מיוחדת, היה יחיד ומיוחד בדורנו. חריפות של חכמי מרקש 
דהאן  חכם  עם  יחד  בדימונה  הכולל  את  הקים  אלמליח  הרב  לכול.  הידועה 
מצרפת, שאביו לימד את הרב אלמליח במרקש. כל התורה הגדולה שיש היום 

בדימונה, הכול שלו ובזכותו.

אחר  להגיע  הקפיד  טוב  הרגיש  שלא  בימים  אפילו  הדין,  בבית  דיין  כשהיה 
הצהריים. עורכי הדין היו מתלהבים מהפיקחות וההתלהבות שלו.



תו
שיו

אי

39

מזכה הרבים
שמענו הרבה דברים על רבי אברהם זכר צדיק לברכה. הכרנו אותו לפני יותר מחמישים ושתיים שנה 
בדימונה, כשהיינו ילדים קטנים. כתוב בגמרא בבא בתרא דף ט"ז: "אבן טובה הייתה תלויה בצווארו 
של אברהם אבינו, שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא". בגמרא אחרת כתוב שעד יעקב אבינו לא היו 
גופנית. מבחינה  חולים כלל, אז מה שייך להתרפא? אלא שהרפואה היא רפואה רוחנית, לא רפואה 
גופנית היו בריאים כמו שוורים, אבל במידות ובמעשים ובהנהגות שלהם היו חולניים. אין יראת שמים, 
אין כלום. וכשהיו רואים את אברהם אבינו היו מתרפאים, חוזרים בתשובה ומתקרבים לעבודת ה', בזכות 

מעשיו רואים דוגמה נפלאה של אדם גדול. 

לבית.  אצלו  הולכים  היינו  וצעירים,  קטנים  ילדים  כשהיינו  בדימונה,  אברהם.  רבי  היה  זה  אומר  אני 
בדימונה היה שממון רוחני, רבנו רבי אברהם היה הכתובת היחידה שאפשר ללכת אליה. הייתה קבלת 
יוצאים  היינו  ומדברים דברי תורה,  יושבים אתו  ומסירות. אחרי שהיינו  והכנסת אורחים, אהבה  פנים 
אתו לתפילת ערבית, ואין איש ואין אישה ואין ילד שרואה אותו ולא מנשק לו את היד. הייתה אהבה של 
הציבור אליו, אהבה יחידה ומיוחדת. כל מי שהיה רואה אותו היה מתפעל מההתנהגות שלו, מיראת 
שהייתה  יודעים  אנחנו  אבל  זה  את  אומר  היה  לא  הוא  שלו.  ומהענווה  שלו  מהצניעות  שלו,  השמים 

תקופה שלמעשה מי שהנהיג את דימונה בחכמתו היה הוא.

גם כשהיה בפנסיה, בגיל 74 או 75, ולמרות מצבו הרפואי, היה מתאמץ לנסוע לצרפת מדי פעם. היה 
יכול לעכב אותן?" הוא נסע עד  אומר "יש שם נשים עגונות שמחכות לי שאעשה להן גיטין. איך אני 
שהרופאים אסרו עליו. הוא אמר לי "אני כבר לא יכול", אבל עשה מאמץ כדי לזכות הרבים, כדי לעזור 

לזולת. זה היה רבי אברהם. 

התפללתי אתו אצל הרב עובדיה שליט"א בלילות שבת. הרב עובדיה ניגש אליו ושאל "למה אתה לא 
מתפלל אתנו בבוקר?" רבי אברהם ענה לו, "מה אעשה? יש לי ציבור שאין להם מי שיקרא בתורה, אני 
קורא להם". הוא כבר לא הרגיש טוב, מצבו הרפואי היה קשה, אני ראיתי שכבר היה רועד, ועם כל זה 
היה הולך לקרוא להם בתורה. הוא דאג לציבור, לא אמר שידאגו לעצמם. היה מעדיף לזכות אותם 

מאשר להתפלל אצל הרב, העיקר לזכות את הרבים.
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תאונה אחרי כנס הרבנים
שמעון

באייר תש"ל התקיים כנס רבנים בעיר אשדוד, בביתו של הרב ישראל אליזרע, רבה הראשי של העיר. 
בתום הכנס הצטרף הרב כהן, רבה של העיר אופקים, לנסיעה עם אבא. הרב כהן ישב ליד אבא ומאיר 
ושמעון ישבו במושב האחורי. בצומת אשדוד קרתה תאונה חזיתית קשה. אבא והרב כהן עפו מהמכונית. 
וכולם הגיעו בבהילות  הם הובלו לתחנת מד"א באשדוד. השמועה על התאונה הגיעה לרבנים בכנס 

לתחנת מד"א.

בצד  וישב  אבא  את  ראה  רחובות,  העיר  רב  זצ"ל,  קוק  שלמה  הרב 
במרוקו  לו  שהיה  ביקור  על  סיפר  בכיו,  לסיבת  אותו  ובכה. כששאלו 
ועל הפגישה עם אבא בישיבה שלו בעיר אמזמז, שם אבא לימד ללא 
תנאים, ללא ספרי גמרא לתלמידים, ולמרות זאת התלמידים היו בעלי 
ידע עצום ובקיאים בגמרא. ואמר הרב קוק: "על איש צדיק וגאון שכזה 

שנפגע בתאונת דרכים לא אבכה?"

לא פוחד מאיש
הרב יצחק אליפנט

לרב אלמליח היה חוש הומור מיוחד, והייתה לו עוד תכונה מיוחדת - 
הוא לא פחד מאף אחד. לא פחד מה יאמר פלוני ומה יחשוב אלמוני, 
ולא "אם אוַמר כך אולי לא אקבל משהו". זה לא עניין אותו. הוא לא 

פחד מאף אחד חוץ מהקב"ה.

הרב סולובייצ'יק כותב את שאדם חייב להיות בן חורין, לחיות בֵחרות מוחלטת. "אין לך בן חורין אלא מי 
שעוסק בתורה", כדי שישתחרר מהשעבוד. נדמה לי שזה מתאר את הרב אלמליח זצ"ל באופן הנכון 
ביותר. הוא היה בן חורין. הוא אמר מה שחשב וחשב מה שאמר. והוא לא פחד, ובגלל זה לא נבחר להיות 
רב ראשי לישראל. הוא היה מתאים יותר מאחרים, אבל אדם שלא מוכן להיות עבד לפוליטיקה ועבד 
לאינטרסים ולהגיד מה שאחרים מכתיבים לו להגיד, לא נבחר. הוא לא היה משועבד לאף אחד, לשום 
אינטרס. הוא היה שייך למחשבה מסוימת בתוך הציבור הדתי. הוא בנה כולל במחשבה קצת אחרת, 
משום שהוא האמין שבאותו זמן זה מה שהוא יכול לעשות וזה מה שהוא צריך לעשות. יכול להיות שהוא 
שילם על זה מחיר, אבל הוא לא פחד מאף אחד. ואם היום יש בדימונה כמה וכמה כוללים ומאות בני 

מאיר ושמעון בהכנסת ספר תורה
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תורה, זה התחיל בראשונים שהוא הביא, בראשונים שהוא מצא את הדרך לשלם להם מלגות. הוא בנה 
את התשתית, הוא בנה את הבסיס. 

איך הצליחה להחזיק מעמד בֵחרות שלו? ע"י לימוד תורה וכתיבת דברי תורה. והוא כתב בלי הפסקה. 
וכדי לכתוב ברמה התורנית שהוא כתב היה דרוש הרבה לימוד לפני זה, הרבה עיון. לפני שלושים שנה 
לקחתי את ספריו של הרב אלמליח, לפי בקשתו, לגאון הגדול רבי משה פיינשטיין זכר צדיק לברכה, 
והוא נתן הסכמה לספרים שלו. ומי שמכיר את הרב פיינשטיין יודע שהוא לא נתן לאף אחד אם הוא לא 
חשב שזה מתאים. גם הוא לא פחד מאף אחד. אם הוא נתן הסכמה, זה מפני שהוא עיין והסתכל והבין 

שהספר ראוי לקבל הסכמה.

לשבור את השעבוד זה ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות. אין לי ספק שבניו הטובים מאוד, בנותיו, הכלות 
והחתנים, לא פחות טובים. הוא תמיד אמר לי "אני אוהב את הכלות והחתנים כמו בנים ובנות". הם 
ובניהם ובנותיהם, ונכדיהם ואלו שעוד יוצאים ועוד יצאו מהם ימשיכו את דרכו המיוחדת. דרך שהיום 
כבר לא רואים. היום לצערנו הרב לכל אחד יש איזו "מדבקה", הוא כזה אז הוא לא כזה. הרב אלמליח 
יכול היה להיות בן בית גם אצל הרב עובדיה וגם אצל הרב מרדכי אליהו זצ"ל. הוא היה יכול להיות אצל 
שניהם. כולם אהבו אותו, כולם כיבדו אותו ולאף אחד לא הפריע שהוא מקורב גם לאחר, מפני שידעו 

שהוא איש אמת.

הרב אברהם אלמליח בטקס מינוי דיינים בבית הנשיא
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אותיות קטנות ובקיאות גדולה
הרב יעקב עדי

"לוואחדא  לוקח  היה  מהרמב"ם,  משהו  צריך  שהיה  פעם  כל  ברמב"ם.  גדול  בקי  היה  אלמליח  הרב 
דזרירוואה" )ספר קטן במיוחד(, ומיד מוצא את המקור המבוקש.

אמרתי לו, "האדה הרמב"ם קטן זרוואר מערסו" )הספר הזה של הרמב"ם קטן מאוד(. ענה לי: "חטא 
אנא זריוואר" )גם אני קטן(.

זיכה אותו שמעולם לא היו לו משקפיים.  זה היה פלא, באותיות הקטנות היה מוצא בקלות והקב"ה 
הקב"ה ראה בעוניו, בצער שלו.

גדלות בתורה וגדלות במידות
הרב אברהם חפוטה, ראש ישיבת הרמב"ם ובית יוסף תל אביב

ההיכרות הראשונה שלי עם הרב אלמליח, שממנה התחלתי להבין שהוא אדם גדול, הייתה כשראיתי 
שידידו ורעו היה הגאון ר' שלמה דהאן שקראו לו 'אל-חכם דהאן'.

אל-חכם דהאן היה עילוי עצום בתלמוד, אצלו למדתי בקטנותי וממנו קיבלתי את דרך הלימוד, דרך 
העיון. הוא היה בנו של הגאון ר' יעקב דהאן שהיה ראש ישיבה במרקש.

פעם הוזמנתי לדימונה לדבר בכנס. שם הכרתי את הענווה של הרב אלמליח. כרב העיר ראוי היה שהוא 
ידבר אך הוא אמר: אני לא רוצה לדבר.

"מה זאת אומרת?" שאלתי, "רב עיר לפחות פותח, אם לא ידבר אחר כך". "כבודו דיבר", הוא השיב, 
"אני לא רוצה לדבר".

התפלאתי מהדבר הזה. בהמשך הוציא את הספרים שלו ואז התחילה בינינו התכתבות באבן העזר. 
באחד הספרים שלו, בשער, הוא מזכיר שהתכתב אתי בכמה עניינים באבן העזר. מאז שהכרתי אותו 

גיליתי את גדלותו בלימוד, במיוחד ברמב"ם. היה תלמיד חכם גדול ובעל מידות תרומיות.

היה לו שקט נפשי והנהגה של גדול. מצד אחד תקיף בלימודו, מצד שני צנוע בהליכותיו. צנוע מאוד. כך 
היו חכמי מרקש. היו חזקים מאוד בלימוד, מעמיקים, מתפלפלים, מקשים, מתרצים ותקיפים. תקיפות 
ולא תדבר אתו  ילך ברחוב  ענוותנים מאוד. אם  היו פשוטים מאוד,  גיסא,  זו תורה. מאידך  של תורה 

בלימוד, לא תחשוב שזה תלמיד חכם גדול.

הרב יעקב עדי, שכן וידיד של הרב אברהם אלמליח



תו
שיו

אי

43

וידוע שישנן שתי מערכות - המערכה התורנית הלימודית והמערכה של המידות, הדעות, ההשקפות. 
יש גדול בזה ולא גדול בזה ויש גדול בזה ולא גדול בהוא. הרב המנוח היה גדול גם בזה וגם בזה. פעם 

נפגשנו עם הרב הראשי הראשון לציון, הצדיק הרב מרדכי אליהו זכר צדיק וחסיד 
גדול לברכה, וראיתי שהוא אוהב אותו מאוד. הרב מרדכי אליהו היה מסתכל עליו 

באהבה ובחביבות. הכיר את התורה שלו.

התורה הייתה בפיו ובלבו. בלב - ההבנה של התורה, ובפיו - שלומד כל הזמן ואוהב 
לדבר דברי תורה. הרב אלמליח אהב לשאת ולתת בדברי תורה והיה מוכן לעשות 
שהתורה  זכה  התורה  בשביל  הכול  לעשות  מוכן  שהיה  מכיוון  תורה.  בשביל  הכול 
הייתה בבחינת "בפיך ובלבבך לעשותו". אנשים מהסוג הזה, שיש להם אהבת התורה 
עם מידות אציליות, עם ענווה שהיא הכתר שבמידות, אלה יכולים להיות ניצבים ביום 
ביום המשפט לפני  ניצב  יכול לעמוד  ניצבים היום כולכם". אדם כזה  " אתם  הדין. 
בדברי  לבו  "ויגבה  בבחינת  להיות  ידע  הוא  כפוף.  לא  הקב"ה,  המלכים  מלכי  מלך 
ה'" - שידע להעריך את התורה, לאהוב את התורה, תוקף של תורה, הייתה לו עבודת 
ה' אמיתית - הוא יכול להתייצב לפני הקב"ה במשפט ללא חשש. על אנשים כאלה 

נאמר "אתם ניצבים היום כולכם".

אברהם אשר בך אתפאר
הרב יונה מצגר, הרב הראשי האשכנזי

הגמרא בכתובות אומרת: "מת פניו למעלה - סימן יפה לו, פניו למטה - סימן רע לו, 
פניו אל העם - סימן יפה לו, פניו אל הכותל - סימן רע לו". מה ביקשו חז"ל ללמד 
אותנו בסימנים הללו? יש יהודי שפניו מופנות למטה, לעניינים החומריים, לעניינים 
הגשמיים, לעצמו, לגופו, לתאוותיו. "פניו למטה - סימן רע לו". אבל אם הוא אדם 
ערכי רוחני שפניו מתרוממות כלפי מעלה ויודע לרומם את עצמו ואת קהילתו יחד 
לו  שאכפת  יהודי  היה  אם  העם,  אל  פניו  אם  לו".  יפה  סימן   - למעלה  "פניו  עמו, 
מהאחרים, מסייע לאחרים, אכפת לו להיטיב לעזור ולקרב, סימן יפה לו. אבל אם 

פניו רק אל הכותל, אל ביתו, אל משפחתו, אל עצמו - סימן רע לו. הדור שלנו זכה לגאון רבי אברהם 
אלמליח, שקשה להוסיף לו את המילים זכר צדיק לברכה. בכל קריאה של הרבנים הראשיים לישראל 

לדורותיהם בתקופתו, היה מוכן לכל משימה - "אברהם אברהם ויאמר הנני".

מעיל ספר התורה לע"נ הרב אברהם אלמליח
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הרב אלמליח היה איש אמת איש ישר והגון, איש שהיה אכפת לו כי פניו למעלה ופניו אל העם, סימן 
יפה לו. הרב מרדכי אליהו זצ"ל העיד עליו שאין הרבה בקיאים כמוהו בדור שלנו ברמב"ם ובמפרשיו. 
ההלכה הבאה שמופיעה ברמב"ם )הלכות יסודי התורה פרק ה' הלכה א'( יכולה לתאר את אישיותו של 
הרב אלמליח: "וכן אם דקדק החכם על עצמו והיה דיבורו בנחת עם הבריות ומתאווים למעשיו, הרי זה 
קידש את השם, ועליו הכתוב אומר ישראל אשר בך אתפאר". רבנו אברהם אשר בך אתפאר, אתה היית 

יחיד ומיוחד, כאיש ציבור שדאג כל כך לעמו.

בשנות ה-60 הוא היה האיש והכתובת להודים שהגיעו לארץ ישראל. הם צריכים להגיד הלל והודיה לרב 
אלמליח שדאג ליהדותם, דאג לקבלם בסבר פנים יפות ולקליטתם בארץ הקודש.

דרש מעצמו ואחר כך מאחרים
דיין מדימונה 

הרב אלמליח היה ידוע כאדם בעל עומק וישרות. הוועדה למינוי שופטים תפקידה למנות דיינים טובים 
שישפטו משפט צדק ללא נטיות פוליטיות, משפחתיות או אחרות. אלא שלא תמיד כך היה במציאות. 
וציוניו  דיין אחד שבכלל לא הכיר עפ"י הישגיו  פעם הרב אלמליח התעקש למנות 
בבחינות. ההצלחה למנות דיין נטול שייכות כלשהי גרמם לו סיפוק גדול. "כל חיי אני 
נזהר לא לסטות לימין ולא לשמאל", אמר. "אפילו דיינים או רבנים שהכרתי והערכתי 

- דרשתי שיעברו תהליך מינויים עפ"י הנדרש".

הגאונות שלו הייתה שם דבר ולא היה גדול ממנו בענווה. אפילו על ספריו וחידושיו 
אמר בצניעות "זה בשביל הילדים שלי". פעם נשאל על היכולת שלו לקרוא בתורה 
בכל פרשה ובכל מקום בתורה, בכל זמן ללא הכנה. הוא ענה: "גם אתה יכול". לא נתן 
חשיבות לגאונות שלו. התורה אומרת "שופטים ושוטרים תיתן לך" - קודם שפט ודרש 

מעצמו ואחר כך דרש מאחרים. כל לימודו היה לימוד תורה לשמה.

הרב עובדיה יוסף העריך את גדולתו בבית הכנסת "נר שמואל" )בהר נוף(, ולא היה 
מתחיל תפילה או דרשה עד שהרב אלמליח היה בא לשבת על ידו.

היה לו חוש הומור, ובעזרתו התחבר לכולם בצחוק, בנעימות.

הרב אלמליח פעם אמר: "לא כל אדם יכול לומר 'אני עניו', ענווה אינה כיסוי לבטלה, 
לחוסר העמקה. רק אדם שעשה דברים גדולים, השיג הישגים ויש לו במה להתגאות, 

יכול להיות עניו".
הרב אברהם אלמליח מברך תלמידי בית ספר במסיבת חנוכה
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הפשטות הסתירה את הגדלות
כפיר אלון, הספד באזכרת השלושים

סבא, זחלתי וחליתי לדבר במעמד נורא וקדוש זה.

איני ראוי ואיני כדאי אבל בטחתי ברחמי ה' המרובים כי דבריי לא יבישוני, כי 
לתקן שלחוני ולא לקלקל, אפס קצהו אמלל. 

בתוכנו,  היית  א-לוהים  נשיא  קשה.  והפרדה  עברו  יום  שלושים  סבא, 
חדלו  ראשנו,  עטרת  נפלה  הדרנו,  פנה  זיוונו,  פנה  מאתנו,  ובהסתלקותך 
זקנים משבת ואין מוכיח בשער. סבא, על חכמים כמוך נאמר "הווי מתחמם 
כנגד אורן של חכמים". כמה חום של אהבה קיבלנו ממך. איך הוארנו באור 
עשית  התקרבת,  אתה   – תיכווה"  שלא  בגחלתן  זהיר  "ווהווי  שלך.  התורה 
עצמך כאדם פשוט. "אני אדם פשוט" תמיד אמרת. נסעת באוטובוס לשוק, 
הוטלה  ועלינו  גדולתך.  את  ממנו  הסתרת  להנאתך,  ברחוב  הסתובבת 
המלאכה להיזהר בגחלתך שלא ניכווה. כל דבריך היו לנו לגחלי אש ומהן 
"וירק אברהם את חניכי ביתו".  גידלת אותנו אתך,  זהרנו.  ידן  ועל  הוזהרנו 

מצוות התוכחה שלך, סבא, אומץ הלב, הישרות, האכפתיות. 

בניקיונות לפסח לפני כמה שנים הגיעו לביתך בחורים לעבוד בניקיון. ראית 
שאחד מהם עונד עגיל, הושבת אותו, פתחת לו רמב"ם, דיברת על לבו. כאב 
לך, אך לא התלוננת - פעלת. אני זוכר את אחת השבתות בבית וגן. בטיול 

אחר הצהריים הלכתי לצדך, והדר נסע באופניים לידנו. שאלת בפשטות: אופניים? ואני נדרכתי ושאלתי 
- אסור? "הבן איש חי התיר גם למבוגרים להגיע לבית הכנסת". הבנתי... טובה תוכחה מגולה מאהבה 

מסותרת. טובה התוכחה שלך סבא כי תמיד ידענו שהיא באה מאהבה גדולה. 

סבא, מעות רבות יש לי ושולחני אין לי לפורטן. מעות של שימוש תלמידי חכמים, מעות של מידות 
נעלות, מעות של חכמה, של תורה, של דעה מוצקה, של עמל, של שקידה. חשבת מחוץ לקופסה. תמיד 
בין דפי הגמרא, מקום הניחו לך הראשונים  הפתעת בפירוש לא שגרתי. כאחד הראשונים התהלכת 

להתגדר בו. בענווה עצומה נטלת קולמוסך בביטול מוחלט, "ולי הדל נראה" כתבת.

סבא, "חסרה נעימות קול". מי ירטיט את קירות לבנו בראש השנה? מי יפרוט על מיתרי נשמתנו? מי 
יזעזע את אמות הספים ליד התיבה בווידוי ר' נסים וסדר העבודה ביום הכיפורים? מי ייקח אותנו להיות 

עם חנה במנחה של יוה"כ? מי ייתן לנו תמורתך?

כפיר אלון בהכנסת ספר תורה
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גדול ולא מתנשא
הרב שמעון ישראל, ראש ישיבת "נר שמואל"

אנחנו  אלמליח.  הרב  בלי  התפילות  את  נתחיל  איך  יודעים  לא  ועוד  השנה  לראש  מתקרבים  אנחנו 
זוכרים את הדרך המיוחדת שהיה מתחיל את "אחות קטנה" בראש השנה, ואת תחילת התפילה ביום 
יום  הכיפורים. מי שהיה רואה אותו מתחיל להתפלל היה רואה מלאך אלוקים, היה רואה את חרדת 
הדין ואת ההשפעה שלו על כל הסובבים אותו. את ההקפדה המדהימה על בין אדם לחברו. התפללתי 
עם ילדיו ונכדיו כשהיו באים לשבתות ולחגים, ולזמנים הכי מרגשים. אנחנו המתפללים מסתכלים על 
המקום של הרב ולא מאמנים שהוא לא נמצא אתנו. הוא לימד אותנו תמיד את הזהירות שיש לנהוג 
בבין אדם לחברו. אני לא זוכר פעם אחת שהייתה לו התחייבות לבית הכנסת ולא הגיע לפרוע אותה 
תוך שעה-שעתיים אחרי צאת השבת. פעם שאלתי, מה קרה רבי אברהם, יש זמן מחר בתפילה. והוא 
ענה - לא, לא, לא, עכשיו מיד. זה מראה על הגדלות שלו. אפילו דברים של אי נעימות היה סוגר את 

העניינים מיד, לא היה נותן לאדם להרגיש לא טוב.

 - זו הייתה מהותו של רבי אברהם  כל ישראל ערבים זה לזה, צריכים להרגיש את הכאב של האחר. 
להרגיש את הכאב, את הצער של האחר. הייתה לו פשטות ויכולת לדבר עם כולם בגובה העיניים, לא 
התנשא על אחרים. היה יושב פעם פה במקומו ופעם במקום אחר, הכול היה ביחד. לא הרגיש מורם 
מעם, אף שהיה גדול ורם, היה ענק שבענקים. הייתה לו בקיאות אדירה: שואלים אותו על הש"ס, על 
הרמב"ם, מיד היה פותח ומראה. אני זוכר לפני שנים, שהיה מגיע לכולל ומדבר עם האברכים בלימוד. 
אחר הצהריים היה יושב בשולחן האחרון ועמל בתורה, האברכים היו ניגשים אליו והוא היה מראה להם 
ניגש בעצמו ללא  איפה מופיע כל דבר. היה מתיידד עם כל אחד, לא היה מחכה שיבואו אליו אלא 
מחסומים. לא היה עושה את תורתו קרדום לחפור בה, אלא באמת התורה השפיעה עליו ועל הייחודיות 
בין אדם  ולהידבק במידותיו, בעניינים של  כולנו צריכים להתחזק  כל המתפללים,  כל החברים,  שלו. 
לחברו ובדיני ממונות. בשנה הראשונה אנחנו מתפללים ולומדים לעילוי נשמתו, והוא בשמים ימליץ על 

כל עם ישראל שנשמע בשורות טובות, שניכתב לחיים טובים.
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מצבה חיה
הרב אבי גיסר, רב היישוב עפרה

"תני רבן שמעון בן גמליאל: אין עושין נפשות לצדיקים - דבריהם הן הן זכרונן" )ירושלמי שקלים, פרק 
ב' ה"ה(.

זכיתי להכיר את הרה"ג הרב אברהם אלמליח זצ"ל בשנותיו האחרונות. ביקוריו המרגשים בעפרה בבית 
בתו אסתר בן מוחה ובבית נכדיו וניניו זכורים לי היטב. בשמחות ובהכנסת ספר תורה )של משפחת בן 
מוחה( נפגשנו בהתרגשות רבה. זכיתי לשמוח לקראתו ולכבודו בבית הכנסת ואף הוא גמל לי בחיבה 

ובידידות. זכיתי להכירו מעט אך מספיק, וחבל על דאבדין.

צריכה  ואינה  מצבות  הקמת  צריכה  אינה  אביכן  של  תורתו 
ובבתי  המדרש  בבתי  לעד  וקיימת  חיה  תורתו  אנדרטאות. 
הדין הרבניים די בכל אתר ואתר. תורתו ועשייתו למען התורה 

והמדינה היא מצבת עד לפועלו הרב. 

הרב אברהם גיסר, רב היישוב עפרה, כותב אות בספר התורה לע"נ הרב אברהם אלמליח
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האמירה שלצד המעשה
דברי הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל, בהכנסת ספר התורה

זכיתי להכיר היטב את הרב אלמליח זצ"ל.

גדולה  שמצווה  אומרת  התורה  מקום.  לה  אין  שלכאורה  אחת  מילה  אומרת  "ראה"  בפרשת  התורה 
"כי לא יחדל אביון מקרב הארץ על כן אנכי מצווך לאמור פתוח  להשתדל לתת צדקה כמו שכתוב: 
תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאביונך בארצך". מה מקום המילה "לאמור"? כאשר מגיע עני ומחכה 

שתיתן לו צדקה, העני זקוק לצדקה, לכאורה אין זמן לדיבורים. 

אמר מורי סבי הרב פרנקל זצ"ל שהיה רבה של תל אביב: לא מספיק לתת צדקה, יותר חשוב היחס 
שהעני מקבל ממך, דברי העידוד שאתה אומר לו - גם אתה עוד תהיה עשיר ותיתן צדקה, גם אתה 
"פתוח תפתח", זה עידוד, זו מילה טובה, כי גלגל חוזר בעולם. הציווי כאן הוא לא רק לתת צדקה פיזית 

אלא גם להגיד דברי עידוד.

ראש  מגיע  והנה  גדול  באולם  ישבנו  לרבנות.  המבחנים  את  היטב  זוכר  אני 
– הרב אברהם אלמליח. הרב  זצוק"ל  הוועדה שמונה ע"י הרב מרדכי אליהו 
ואומר לאברך צעיר:  ומילה טובה,  נותן לטיפה  ליד האברכים,  אלמליח עובר 
עידוד!  זה  במדויק".  אותך  שישאלו  לאלה  לענות  תצטרך  כי  מדויק  "תכתוב 
אומרים לאברך צעיר "אתה תהיה רב, אתה תהיה מורה הוראה, תחשוב על 

אלה שיזדקקו לך".

של  הראשי  כרבה  הגדולה  לאישיותו  נוספו  טובות,  מילים  עידוד,  של  מילים 
דימונה, כדיין וכמורה הוראה. מכאן, מהבית זה, יצאה המילה הטובה והדרך 

החיובית המסייעת לכל אדם. זו הכוונה במילה "לאמור".

הדרך של הרב אלמליח תהיה נר לרגלם של בניו ולאלה שבאו וקראו וכתבו 
בספר התורה. ובזה תהיה נחת רוח לנשמתו הטהורה בגנזי מרומים, כאשר הוא 

רואה את ספר התורה, ספר החיים.

הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו משתתף בהכנסת ספר תורה
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מתלמידיו של אהרן
הרב ויקטור אלול, ידיד מפריז

מה אני מה חיי שאספיד איש ענק שבענקים, מורנו ורבנו ועטרת ראשנו. אני מרגיש כאב כי היינו קשורים 
כאב ובן. 

בדרך כלל כשיש לאדם משפט הוא מחפש את עורך הדין הטוב ביותר שייצג אותו. הרב אלמליח היה 
הנציג של הרמב"ם. כל מי שהייתה לו שאלה ברמב"ם היה בא אליו. אני מאמין שהרמב"ם קיבל אותו 

בידיים פתוחות ולב חם. 

על אהרן כתוב: "ויבכו אותו כל בית ישראל" כי היה "אוהב שלום ורודף שלום". המדרש אומר שהספידו 
את אהרן חמישים אלף ושלוש מאות תלמידים. מי התלמידים האלה? אלה הילדים שנולדו בזכות אהרן 
שהשכין שלום בין איש לאישה, וכשנולד הילד קראו לו "אהרן" כי נולד בזכותו. רבי אברהם היה דומה 
לאהרן ובאותה מעלה של אהרן - אוהב שלום ורודף שלום, בכל מקום שהיה גידל תלמידים, גידל זרע 

קדושים תלמידי חכמים.

אברכים תלמידיו של הרב אברהם אלמליח בביקור ב"מימונה" בביתו
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ריאיון עם זבולון פרץ אחרון תלמידיו
דבקות של תלמיד ברבו

עוד בהיותי בן 16 הייתי מגיע לביקור בארץ אצל דודי בבאר שבע. בני דודי למדו בישיבה בדימונה והיו 
מספרים על הרב אברהם אלמליח, רבה של העיר, על אצילותו ועל גדולתו בתורה.

כשגרתי בפריז הייתי מגיע מדי פעם למרסיי, למורי ורבי הרה"ג אברהם מימון שליט"א, שהיה רב בבית 
הכנסת "לה רוז" ומחבר שו"ת "לב חנון" ו"צורת הלבנה". באחת הפעמים הגעתי למרסיי לרגל הכנסת 
ספר תורה לבית הכנסת "עץ חיים", ואז שמעתי כי הרב אברהם אלמליח מירושלים התמנה לאב בית 
דין במרסיי. הגעתי קצת באיחור וראיתי את הרב אלמליח עוזב את בית הכנסת יחד עם אשתו, כשהם 
פוסעים יד ביד בחיוך. אני חושב שהרגשתי בפעם הראשונה מהם כבוד תורה ופשטות ביחד באספה 
גדולה כל כך, כי מוריי ורבותיי לעולם לא הופיעו בכינוסים גדולים בגלל ענוותנותם הרבה. הרגשתי שזה 
אדם הנותן לאחרים אהבה וחיוך ומשמש לאחרים דוגמה מה העיקר. עם כל גדולתו, היה פשוט ונותן 
כבוד לאשתו, ובדרך זו לימד אותנו כמה חשוב לתת כבוד לכל אחד ובכל רגע. יכולים להיות גם אב 
בית דין וגם בעל אוהב. כשהרב אלמליח הגיע למרסיי הוא התארח אצל מוה"ר הרב מימון שליט"א, ואז 

דבקה נפשו של זה בנפשו של זה.

יתמות רוחנית
בית הדין של  בוגיד סעדון, אב  ורבי הרב  זה היה לאחר שמורי  2006 עליתי לארץ מצרפת.  בדצמבר 
ג'רבה, אדם ענק שבענקים, הלך לעולמו. הרגשתי "יתום" בפריז, הרגשתי שאין לי רב, ולכן דרכי שם 

הגיעה לִקצה.

בהגיעי לארץ חיפשתי רב, כזה שימלא את הריק שנוצר אצלי. אנו למדנו לשהות במחיצתם של גדולי 
תורה מהדור שעבר, בעלי מסורת חזקה וגדלות בתורה ופשטות שאין לה קץ, ולא היה קל למצוא מורה 
דרך כמו רבותיי: רבי אברהם מימון שליט"א, רבי בוגיד סעדון זצק"ל ורבי מיכאל כהן שליט"א מבאר 

שבע. 

חלפה שנה מאז עלינו לארץ. יום אחד הוזמנתי לחתונה של הבן של אחד הרבנים הגדולים של מרסיי. 
הגיע  הזוג איחר להגיע. הרב  וקידושין.  היה אמור לערוך חופה  והרב אלמליח  נערכה בארץ  החתונה 
עונה  והוא  בפיו,  ושאלה  כל אחד  אליו אנשים,  ניגשו  בינתיים  וחיכה.  כפי שהיה רשום בהזמנה  בזמן 
ומשיב בחיוך ובצחוק. ראיתי שהתורה בתוך ידו והוא משתמש בה בגמישות רבה - עובר מנושא לנושא 

בבדיחותא, בגובה העיניים של השואלים, בלי לפגוע חלילה בשואל שמא שכח את תלמודו.
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הרב ערך את החופה ודרש, והביא חידוש מגמרא מוכרת מכוח דיוק מגמרא אחרת, ומיד יצא לדרכו. 
כאשר ביקשו ממנו להישאר לאכול דבר מה, ענה: "אני הגעתי בזמן". אני ואשתי נסענו אתו חזרה עם 
הרב דוד יפרח, וכל הדרך הרב דיבר על האיחור של הזוג, איך לא מכבדים זמן של אחרים, וראה זאת 
ממש כ"גזל". ליווינו אותו לבית שבו התגורר ברחוב הקבלן, ולפני לכתנו נתן לנו ספרים - חלק ד' של 
"בתוך עמי" ועוד, וביקש שנחלק לתלמידי חכמים. כאשר רצינו לשלם עבור הספרים אמר לנו: "אשתי 
אמרה לי 'אני מוכנה שתכתוב ספרים אבל בתנאי אחד, שאתה לא מקבל אגורה אחת עבור הספרים'".

ראיתי והרגשתי שנפשי יכולה לדבוק בנפשו. שיש בו משהו שאני יכול לשאוב ממנו.

חבלי לידה
הצלחתי.  ולא  אותו  לפגוש  פעמים  כמה  ניסיתי 
לאוטובוס,  בדרך  אותו  פגשתי  הניסיונות  באחד 
אמרתי לו שלום השיב לי שלום. שאלתי אותו: "אולי 
זוכר  "איני  לי:  ביחד?" ענה  כבוד הרב מוכן שנלמד 
אותך". אמרתי לו: "אנחנו מכירים עוד מהחתונה יחד 
עם הרב דוד יפרח". ענה לי: "טוב, שדוד יפרח יבוא 

נלמד יחד". הבנתי שהוא דוחה אותי.

הייתה תקופה שהוא נפל לחולי, ביום הכיפורים קיבל 
אותו מאוד. מוה"ר  הוא הפחיד  אירוע מוחי קל אך 
ועם  אתו  יחד  בארץ,  היה  אז  שליט"א  מימון  הרב 
ועוד  )רופא ממרסיי שהכיר ועלה לארץ(  ד"ר טויטו 
תלמידים של הרב מימון הלכנו לבקר אותו בביתו. 
ד"ר טויטו ראה את הניירת הרפואית של הרב והרגיע 
את  לפגוש  ומאושר  שמח  היה  אלמליח  הרב  אותו. 
)בוכה  תאנים  ערק  להם  שיגישו  וביקש  מימון  הרב 

כעין מחאייה( אפילו שהשעה הייתה 10:00 בבוקר. 

בצהרי אותו יום נפגשנו כל המכרים מצרפת לארוחה 
חגיגית. ראינו את הרב מימון עצוב מאוד, דבר שלא 

אפיין אותו כי בדרך כלל היה איש שמח ומשמח. כאשר שאלנו אותו לפשר העצבות ענה הרב מימון: 
"עצוב לי לראות את מצבו של הרב אלמליח, הרב אלמליח הוא נר גדול מישראל שמתחיל לכבות".

זבולון פרץ, אחרון תלמידיו. נפשו דבקה בנפשו
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אחרי כמה שבועות הרגשתי רצון לפגוש את הרב אלמליח, לשבת אתו. אשתי שהבינה ללבי הציעה 
שניסע במוצאי שבת להתפלל ערבית מאוחרת בהר נוף וגם אפגוש אותו. הגענו להר נוף, חניתי ליד 
ביתו ופתאום חששתי להיכנס, חששתי לחוות עוד דחייה מהרב. אשתי עודדה אותי להיכנס. שמעון 
פתח את הדלת, הרב ישב ליד שולחנו עם אור קטן וסיגריה בידו, ולהפתעתי הפעם הרב קיבל אותי 
בסבר פנים טובות ומחייכות. כמעט לא דיברתי, הרב התחיל לדבר ולספר על הסבא רבא שלו שכתב את 
הספר "תוקפו של יוסף", כמה היה חריף ועמוק בלימוד שלו. הרב המשיך לדבר וסיפר לי על הטרגדיה 
הקשה של המשפחה במרוקו. הרב ביקש משמעון שיכין לנו תה. זה היה התה הכי טעים ששתיתי בחיי!

אני לא מעשן ותמיד כשנפגשתי עם הרב הוא הציע לי סיגריה. אמרתי, אם אי פעם מישהו יצליח לפתות 
אותי לעשן, זה יהיה הרב אלמליח. סיגריה התאימה לו, כאילו הסיגריה מצליחה למקד אותו בלימוד 
המעמיק בתוך הספר שהוא אוחז. המשכתי להגיע אליו - פעם היה דוחה אותי וטוען שהוא עייף ופעם 
יכול לבוא אליי מתי שתרצה ללמוד, לא  לי: "אתה  יום אחד אמר  והיינו לומדים.  היה נענה לבקשתי 

אמנע ממך דבר בתורה". 

לימוד שמחובר לרגש
בדור שלנו לומדים תורה כמו בבית הספר, לומדים כאילו התורה היא ידע, כדי לדעת דברים. כאשר 
יכול ללמוד  לומדים עם הרב אלמליח מרגישים שלימוד הוא לא לדעת, לימוד זה להאמין. אתה לא 
ולהתפלפל על פסוק שמדבר על כאב ולהישאר בראש "קר", אפילו שזה לימוד. פעם אמר לי: "עם 

ישראל עם קדוש אבל לא יודעים לקרוא בתורה". אנו לא יודעים לקרוא בתורה ברגש שהיה לרב.

 הרב  אלמליח אמר לי "תוכל לבחון אותי על כל פסוק בתנ"ך ואני אדע אותו עם כל דקדוקיו בעל פה". 
כי למדנו במרוקו דקדוק בתוך ספר "לשון העברי". לפני ט' באב היה רגיל לקונן את הקינות ולפרשן לי.

סיפר  יבמות, הרב  לנושא  הגענו  רב. פעם  ובדקדוק  לרב  בעיון המיוחד  ביומו  יום  למדנו רמב"ם מדי 
שבפעם הראשונה שעלה בידו לדון כדיין בעניין ייבום, באותו מעמד היו אתו עוד שני דיינים. הדיינים 
אמרו: "נעשה זאת צמוד לספר שמא חלילה נטעה". אמר להם הרב אלמליח: "אני אעשה ללא ספר, 
אבל אתם תעקבו בספר ואם חלילה אטעה תנענעו לי את הרגל". הוא חי את המצוות. סיפר שאף פעם 
לא היה בחליצה ואמר "חלוץ הנעל, חלוץ הנעל" ולא הוריד דמעות. לדבריו, אי אפשר להיות במעמד 

כזה ולא לבכות. הוא היה רגיש מאוד.

את נושא יבמות היה לו קשה מאוד ללמוד, לא יותר מחמש דקות רצוף. אותו דבר קרה גם כשלמדנו 
גיטין. אמר לי: "בחיי, לא היה פעם שנתתי גט לאישה ולא בכיתי". 

זה הלימוד שאני חיפשתי, לא לימוד כדי להתגדל אלא לימוד כדי להתקרב לקב"ה, ובזה להתקרב לבני 
אדם. 
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ביום שישי אחד הגיע אליו אדם הרגיל לבוא, ואחרי שישבנו אמר לו אותו האיש שהתגרש בבית דין 
ונעשה הגט מהר. השתנו פניו של הרב והרגשתי בו עצבות. כשיצא אותו איש אמר לי הרב: "כך הוא 
מספר לי שהתגרש! האם גירושים זה דבר שקל כל כך לבשר? איך בית הדין נתן גט מהר כל כך?" וביום 
ראשון עוד חזר על הכאב שנגרם לו ממה שבישר לו אותו אדם. הוא סיפר לי על הבבא סאלי זצ"ל 

שפעם התקשר אליו לבקש ממנו לעשות שלום בית בין איש לאשתו ואיך מיד נענה 
זצ"ל. שלום היה אצלו הדבר  והלך לבשר לבבא סאלי  והשלים ביניהם  לבקשתו 
הגדול ביותר וכשיכול להשלים בין האנשים עשה זאת מיד ולא "בעוד חמש דקות".

זכור לי שחידש לי בפרשת פינחס ואמר לי "הנני נותן לו את בריתי שלום - מהו 
שלום? שלום זה חיים!" אצל הרב חיים ושלום הם דבר אחד.

פעם דיברתי אתו על ביקור חולים, והרב אמר לי: "קשה לי לבקר חולים, לא יכול 
לראות חולה סובל". היה כל כך רגיש שאפילו שזו מצווה גדולה היה מתקשה.

גם כאשר נרצחי פיגוע הטרור בטולוז שבצרפת )שהיו נכדיו וחתנו של ויקטור חברו 
מפריז( הובאו לקבורה בהר המנוחות, כמה קשה היה לו להשתתף בהלוויה ולבקר 

בשבעה.

תמיד הקל עם האחרים, חיפש על מה להסתמך על מנת להקל על הציבור. אך 
על עצמו היה מחמיר.

תוכו כברו
פעם נכנסתי עם אשתי לרב, לשאול שאלה בענייני נידה לכלה שהיא לימדה. הכלה 
אמרה לה בפירוש שהחתן אינו מסכים לשמור על כל פרטי ההלכות, ושאלה האם 
עדיף לא ללמדה את כל הפרטים כדי שתישאר "שוגגת" אף שהיא באמת רצתה 
לשמור הכול. הרב ענה חד משמעית: "לא! את תעשי את שלך כי התורה היא תורה 

ואין להעלים דבר ממנה כשמלמדים!" 

לגייר  מוכנים  היו  שלא  רבנים  היו  בגיורים.  מהפכה  אלמליח  הרב  עשה  במרסיי 
ולהתעסק בזה. הרב אלמליח אמר, גיור זה לא מהתורה?! תמיד פעל עפ"י התורה, 
עפ"י ההלכה ולא לפי הפוליטיקה ומה שמקובל. לא הייתה בו חנופה. מה שהאמין 

בו אמר ופעל גם אם זה לא מצא חן באוזני השומעים. הוא לא ויתר על העקרונות שלו. תוכו היה כברו.

פעם שאלתי אותו שאלה, מי צודק בדרכו - הציבור החרדי או הציבור הדתי-לאומי? ענה: החרדים ודאי 
צודקים בדבקותם בלימוד התורה, אבל זה שהם לא מתחברים ולא מתערבים בכלל עמך בית ישראל 

- בזה הם טועים.
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יהודי הסתכל כאל שווה. אבל בהלכה  כל  על  ויהודי.  יהודי  כל  ומרגיש  היה מעורב  גדולתו,  הייתה  זו 
לעצמו הקפיד עד מאוד. אני זוכר שכאשר אחותו נפטרה וה"שלושים" הסתיימו בערב חג פסח. הרב 
רצה להיות בטוח שעפ"י ההלכה מותר לו להסתפר. ביקש ממני לפתוח ברמב"ם ובשולחן ערוך ולמדנו, 
ועדיין הייתה דאגה. בוקר אחד התפללתי עם הרב עובדיה זצוק"ל ואחר כך נכנסתי לרב. כשראה אותי 
מצאתיו מעיין עוד בנושא התספורת בשלושים. אמר לי: "בוא נלך לרב עובדיה, נברר אתו את ההלכה". 

אמרתי: "כבר למדנו את ההלכה ואפילו מה כותב הרב עובדיה בספריו". אבל הוא לא ויתר. 

פעם בערב פסח הבאתי לו שתייה חריפה מצרפת הנקראת "בוכה", ולא היה כתוב עליה כשר לפסח 
אלא שכולנו יודעים שהיא כשרה לפסח. כשראה שלא כתוב כשר לפסח שאל אם זה כשר לפסח ועניתי 
שכן. ועוד אחרי כמה דקות שוב שאל ואמרתי לו שפעם שאלתי בעצמי את הדיינים שהכיר בצרפת 
ואמרו לי שהמשקה כשר לפסח. אחרי כמה שעות מתקשר אליי שמעון בנו ושואל אותי הבוכה כשרה 
לפסח? הרב החמיר ולא נתן מנוחה לעצמו עד 
שבירר כל דבר על בוריו. אינני יודע עד היום אם 

שתה ממנה בפסח. 

כמו נגינה בכינור
לבקש  התביישתי  אבל  שחיטה  ללמוד  רציתי 
ממנו. שאלתי את הרב אם יש לו תלמיד שהוא 
יכול להמליץ לי ללמוד אצלו שחיטה. הרב מיד 
ענה: "למה, אני לא מספיק טוב בשבילך?" ומיד 
סכין  עם  תבוא  מחר  לי  אמר  לעשייתה,  עבר 
אליו  הגעתי  למחרת  ונתחיל.  משחזת  אבן  ועם 
היה בדרך  הוא  ועם האבן המשחזת.  עם הסכין 
המעיל,  את  פשט  כשהגעתי  אך  מהבית  לצאת 
ביקש ממני את הסכין והבטיח שתוך רבע שעה 
הדרך  סכין.  ובודקים  מעמידים  איך  אותי  ילמד 
שבה נגע בסכין, הדרך שבה העביר את אצבעו 
ולחקות  ממנו  ללמוד  חשק  לי  נתנו  הסכין,  על 
שיר,  כמו  הייתה  הסכין  על  שלו  התנועה  אותו. 

כמו נגינה על כינור.

שאל אותי: "כמה שילמת על הסכין ועל האבן?" 
לשחוט  רוצים  "הם  לי:  אמר  "900 שקל".  עניתי  בערוב ימיו, הרב אלמליח מלמד את אחרון תלמידיו הלכות שחיטה
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את השוחטים לפני שהשוחטים שוחטים בהמות?" ביקשתי מאשתי לתעד בצילום וידאו את ההדגמה 
שלו כדי שאני אגיע לדרגת התנועה שלו. וממידת האמת שלו, אחרי כמה שבועות חזר ואמר לי: "זה 
שמכר לך סכין - יקר, אבל הסכינים שלו טובים". כל ימיו היו בתשובה על כל פרט ופרט וכל מילה ומילה.

הרב סיפר לי שהרב שהסמיך אותו לשוחט אמר לו שהוא מסמיך אותו לשחיטה בתנאי שהוא מבטיח 
שאחת לחודש יחזור על כל הלכות שחיטה. ומאז לא עבר חודש מבלי שהוא שינן את הלכות שחיטה.

תהליך הלימוד היה שהרב היה פוגם בסכין ואני מתקן, הוא פוגם ואני מתקן. עד שאמר לי מצוין! למדנו 
גדול  ואז ביקש שלפעם הבאה אביא תרנגולת. למחרת הבאתי תרנגול  את כל ההלכות של שחיטה 
מאוד, חשבתי שזה משובח. כאשר הרב ראה את התרנגול התחיל לצחוק ואמר: "זה לא תרנגול זה עז... 

אין לי כוח לשחוט אותו. כמו כן, נזכרתי שהבטחתי לאשתי שאני יותר לא אשחט".

סיפרתי לו שאני נוסע למרסיי ואהיה אצל מוה"ר הרב מימון, ושאלתי אם אני רשאי לשחוט אתו. אמר: 
"כן, אני סומך עליו". כשחזרתי ממרסיי שאל אותי איך היה. אמרתי: "היה מעולה". שאל איך הרב מימון 
התייחס אליי ועניתי שגם הוא פגם את הסכין ואני תיקנתי. אמר: "תיקנת הסכין בשיטה שלי, לך לכל 

שוחט ותראה לו סכינך ולא תפחד".

לפני שנתן לי הסמכה לשחיטה נתן לי הסמכה לרב. אני לא התכוונתי לקבל הסמכה לרב, היה לי חשוב 
ללמוד לשם לימוד. פעם הסעתי אותו לבית אבות לבקר את הרבנית ודיברנו על דיינות ואז הוא אמר לי, 
כדי לקבל סמיכה לדיינות צריך הסמכה לרבנות. אמרתי לו שאין לי הסמכה לרב ואז הוא אמר: "זה לא 

מתקבל! אני צריך לבחון אותך ולהסמיך אותך".

בימים הבאים עשה לי מבחן ואמר: "יורה יורה, ידין ידין" וכתב לי כתב הסמכה.

"עכשיו תתחיל ללמוד על ענווה"
לפי הדרך שבה כתב את כתב ההסמכה אפשר ללמוד על גדולתו. התחיל לכתוב ופתאום הפסיק ולא 
כי כאן אני  "לא הייתי מרוצה מהראשון  וכתב בשנית. אמר:  היה מרוצה ממה שכתב. לקח דף חדש 
שם את עצמי קדימה, כאילו רק אצלי למדת ורק בזכותי אתה מוסמך". בכתיבה השנייה הרב ציין כי 
למדתי אצל רבנים גדולים בצרפת ו"לפעמים גם אצלנו". לא לקח את כל היוקרה לעצמו. כאן רואים 
את הדבקות שלו באמת. מה שנכון נכון, ומה שלא נכון לא נכון. גם בדפים שלו הראה לי שבלוגו כתוב 

"אב בית דין )לפנים(" היום כבר לא. לא מתהדר במה שלא שלו.

כאשר נתן לי את תעודת ההסמכה אמר לי: "עכשיו תתחיל ללמוד על מידת הענווה. כשאתה כלום אז 
אתה כלום, אבל עכשיו אתה למדת ותורה גדולה אצלך, מתחיל חיוב הענווה". ומטוב לבו אמר לי אז: 
"אני רוצה להפגיש אותך עם הרב עובדיה ועם הרב עמאר כדי שיכירו אותך ויחתמו גם על התעודות". 

זה היה טוב לבו, לתת בעין רחבה. 



56
"בכל שבת  ענה:  קרה  עצוב. כאשר שאלתי מה  אותו  ומצאתי  בבוקר  ראשון  ביום  אליו  הגעתי  פעם, 
ולדבר  לרכל  והתחילו  הגיעו  הם  אתמול  ולומדים.  אוכלים  שלישית,  לסעודה  ידידים  אליי  מגיעים 

פוליטיקה. קמתי ועזבתי אותם, והלכתי ללמוד לבד. לא רוצה להיות חלק מהם..."

הפיוט שליווה
בימיו האחרונים היה פיוט אחד בפיו - "אדון עולם", כאילו הייתה הארה בפיוט הזה. היה חוזר ומפרש 

אותו. העצים את גדולת הקב"ה.

בחתונה של נדב הנכד הרב ישב "שבעה" על אחותו. כל בני המשפחה היו בחתונה ואני ואשתי הגענו 
להיות לו לחברה. הרב היה עצוב מאוד, היה אבל ונבצר ממנו להשתתף בחתונת נכדו. בדיוק באותו 
שבוע היה הרצח בטולוז, הטרגדיה של חברו ויקטור. הרב בקושי אכל, אבל חזר והילל את גדולת הקב"ה 

עפ"י הפיוט "אדון עולם". 

ואז התחיל לדייק בכל משפט וללמדנו את חילופי הגרסאות של השיר על פי הנוסח הישן שלמד במרוקו, 
וחוזר על כל משפט ומתפלא על כל מילה ומילה. 

באמרו "אשר מלך בטרם כל יציר נברא" נשאל ביראה גדולה ובהכנעה: על מי מלך? על מה מלך? 

ואחרי ככלות הכול: ואף כשיכלה הכול הוא ימלוך! על מה, על מי, אלא הוא מלך.

וקירוב  למה שאנו שרים ביציאתנו מבית כנסת בליל שבת בלי לשים לב, הוא אחרי 80 שנות לימוד 
והנהגה זוכר אך ורק את מלכותו של הקדוש ברוך הוא! עד היום אני מתקשה לשמוע את השיר בבית 
הוא ראה  ועל קטנותי בהבנת מהי האמת, מהו העיקר.  אותו שר,  בזכרי  להוריד דמעות  בלי  הכנסת 
טובתו של הקדוש ברוך הוא בכל דבר: פעם אמר לי "בלי עין הרע על ארץ ישראל, אוטובוס בשלושה 

שקלים ואפשר ללכת לכל מקום בירושלים! בגט )לחם( בשלושה שקלים! כמה ברכה ה' נתן לנו!"

פעם ידיד שלי שמכיר את הרב ממרסיי ביקש להצטרף אליי לביקור אצל הרב. שאלתי את הרב ונענה 
בחיוב. למחרת הגענו לרב והתחילו להזכיר ימים יפים שהיו במרסיי כשהרב היה שם. ואז הידיד אמר 
ברבנות  טובים  ימים  היו  שלא  אחד  פה  כולם  אמרו  הקהילה(  )ישיבת  בקונסיסטואר  שהרבנים  לרב, 
במרסיי כמו בזמן שהרב היה אב בית דין. וכך צחקנו בתוך דברי תורה וחידושים. בסוף הפגישה הוציא 
אותו בחור תעודת סמיכה על נושא הלכתי מסוים, חתום בידי הרב מרדכי אליהו זצ"ל ורב נוסף, ואמר 
לו שהרב אלמליח כנראה שכח לחתום כי שמו מופיע בתעודה. הרב אמר לו: "אינני זוכר, תחזור ללמוד 
את כל הנושא ותבוא להיבחן אחרי החגים", והפציר בדרך זו להיענות לבקשתו. למחרת אמר לי הרב 
שלא שכח אלא שאם לא חתם יש סיבה, כנראה היה משהו לא ברור במבחן ולכן החליט שלא לחתום 

על התעודה.
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מי שמכיר את צורת הדיבור של הרב יודע שלא היה אוהב לדחות אנשים, ולפי מה שראיתי היה רגיל 
לומר "אחרי החגים" כדרך לדחות ולא להעליב ח"ו.

דייק בלשונך
לשונו הייתה חיובית בכל פרט: לדוגמה, לא שמעתיו אומר שקר לו אלא היה אומר: "אשריכם הצעירים 

שחם לכם תמיד".

פעם שאל אותי: "יש לך ילדים בבית?" ועניתי לו שאין. הגביה ראשו ואמר לי: "לא אומרים אין, אומרים 
עדיין אין". אחרי כמה שבועות חזר ושאל אותי: "יש ילדים בבית?" חשבתי ששכח שכבר שאל ועניתי: 
לא! אמר לי: "לא, כבר אמרתי לך עדיין לא!" כך היה סגנונו. כשהיה בבית החולים הדסה עין כרם הלכנו, 
אשתי ואני, לבקר אותו. הבן מאיר אמר לו: "זבולון ואשתו הגיעו". הוא שאל: "מי? מי, לא, אשתו של 
זבולון?" מאיר חשב שהרב לא הכיר את אשתי ואמר לו: "כן אבא, אשתו של זבולון!" והרב ענה: "אשתו 
של זבולון, לא!" אחרי כמה דקות הוא מחייך ואומר: "אשתו של זבולון? זבולון בעלה של יעל! כך נכון 

לומר". כל דבר היה בדיוק ובחיוך, אף ברגעים הקשים והאחרונים שבימיו.

פעם ביקש ממני ללכת אתו לקופת חולים בקריית משה. הגענו לשם ואחר כמה דקות בחדר ההמתנה 
החולים התחילו לדבר עם הרב, והוא התייחס לכולם ומצא את המילה הנכונה והמרגיעה לכל אחד 
ואחד. נכנסנו למקום שאנשים בדרך כלל שרויים בו בצער ויצאנו משם כשכל אחד מחייך ושמח. אחד 
המטופלים רצה לכבד את הרב ולהכניסו לרופא לפניו אך הרב לא רצה שיכבדוהו. כשיצא מהביקור 
בירך את כולם. רבים שאלו אותי מיהו ונהנו לדעת שהוא היה אב בית דין של ירושלים וכל כך קרוב לעם! 

תורה שהיא מקרבת אליה כל אחד ואחד בכל רגע מחיינו.

אחד  המנוחות.  בהר  העלמין  לבית  כמנהגנו  הקהילה  עם  הלכנו  תשע"ג  באב  ט'  של  המר  ביום 
המשתתפים שאל אותי איפה נמצא קברו של הרב אלמליח. שמע איש אחר ושאל, כשדמעות בעיניו, 
באמת הוא נפטר? מתברר שהייתה לו מסעדה בלב מרסיי ופעם התקשרו אליו בשעה מאוחרת מהנהלת 
הקונסיסטואר ואמרו לו שבאים לאכול עם אב בית הדין הרב אלמליח. בהגיעם לשם בא בעל המסעדה 
ואמר לרב שכל הבשרים אצלו הם "חלק". ענה לו הרב "אני סומך עליך". ביום זה הכיר בגדלות של הרב 
ונקשר אליו. זאת הפעם היחידה שפגש את הרב ונקשר אליו מיד, את צורת הדיבור והענווה לא שוכחים. 

איש שנתקע בעומק הלב של כל אחד. 

תורתך שעשועיי
כל חפץ של מצווה היה משמח אותו. בסוכות היה טורח לקום ולהראות לי האתרוג המהודר שהביאו 
לו ממרוקו. מדובר בסך הכול בפרי שרגילים לראות בארץ, אבל אצלו היה חפץ של שמחת המצוות. 
בפסח היה שמח להראות את כל המצות שקנה לכל הנכדים ולכל המשפחה. אפילו נרות של שבת 
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היה גאה להראות לי, ואפילו תנורו של שבת היה מחבב. אמר לי פעם שהתנור הזה נמצא אצלו יותר 
משלושים שנה ובזכותו קיומו כל המשפחה נהנית מעונג שבת כל אורך השנים. כל דבר שהוא כלי לה' 

היה משתעשע בו. 

פעם אחת סיפר לי שעזב את תפקידו כאב בית דין ביום שכתב פסק הלכה ואחד הדיינים חתם על 
וביקש להתפטר  הפסק וסיבב את פניו הצדה, כדי לרמז שאינו מסכים לפסק. למחרת השכים הרב 
מתפקידו. כל אחד מאתנו לא היה שם לב לרמז והיה מחפש נקודה רעה בהתנהגותו של השני. הרב 
מיד קיבל את הדברים כדרך לעשות תשובה ולהאמין שאם יש עליו ערעור – אפילו קל - זה סימן שהוא 

חייב להתפטר מתפקידו. וכך עשה. מפשפש במעשיו בכל רגע. 

הרב סיפר לי על אדם אחד במרסיי שעשה את עצמו כמקובל. הרב אמר לו, אם אתה מקובל תפרש 
לי רשב"ם על הפסוק "וזה זכרי" שאומר "ה' האמור בפסוק שני שהוא לשון מלכות. ובעניין זה מזכירים 
את המלכים ולא בשמם. ומה שכ' בי"ה, אפרש בא"ת ב"ש, צפ"ת דפג"ת זהי"ף תצמ"ץ פתט"ף דפגמ"י 
זהי"ף תצמ"ץ פתט"ף דפגמ"י תפא"ף מצמ"ץ פמ"ף שידפ"י  תפא"ף מצמ"ץ מצפ"ץ פמ"ף שידפ"י 
ואין מגלים אותם אלא  י"ץ צפ"ץ כתק"י. זהו עיקר עומק פשוטו של מקראות הללו  מפ"ק לי"ף ל"ם 
לצנועים". עכ"ל. ולא ידע לענות. אז אמר לו הרב את הפירוש ושאל למה לך לשקר ולומר שאתה מקובל 
אם אינך מבין מפרש על התורה. ובכל זאת נשארו בידידות כי הרב ידע לומר את הדברים בלי לפגוע 

בזולת. 

כשהיינו לומדים רמב"ם הייתי מחפש מדי פעם מקורות ברמב"ם, והרב היה אומר לי תמצא את ההלכה 
הזו בעמוד כזה וכזה. ואני הייתי חושש לפספס את המקור ואז הייתי גם מסתכל בעמוד בשני. וכשהבין 
הדבר היה אומר לי: "לא כאן, אמרתי לך שזה בעמוד השני". וכך היה! ולפעמים, אף שראייתו הייתה 
חלשה, היה אומר לי לעבור לדף הבא כי אין ההלכה הזו מתאימה לצורת הדף שהוא מביט בה כרגע. 
הראשונה  בפעם  שכשביקר  לי  סיפר  פעם  להפליא.  הייתה  ברמב"ם  ובפרט  בתורה  ודבקותו  ידיעתו 
יכול היה להביט בקבר כלל. עיונו בגמרא היה  ולא  בקברו של הרמב"ם ראה אותו לפניו ופחד מאוד 
אני  בשמחה:  לי  אומר  והיה  ומחודש  חדש  בסגנון  פירש  ביותר  הסתומות  הגמרות  את  ואף  להפליא 

חידשתי את החידוש.

אנו רגילים ללמוד בין פסח לשבועות מסכת סוטה שיש בה מ"ט ימים כמניין ספירת העומר, דף ליום. 
חומה,  בהר  חנון"  "לב  כנסת  בית  ראש  רמי סעדון  ידידי  אצל  הסיום שהתקיים  לפני  בערב שבועות, 
הגעתי לרב ואמרתי לו שאני ממהר היום לסיום של מסכת סוטה. הוא שאל איך מבינים את סוף הגמרא 
שאומרת: "רב יוסף אומר לא תיתני ענווה דאיכא אנא", דהיינו שרב יוסף אומר שיש עדיין ענווה בעולם 
כי אני כאן, וזה לכאורה הפך הענווה! ואז אמר לי "זה הפשט: רב יוסף היה ריש גלותא והוא אומר אל 
תאמר שאין ענווה, כי מזה שאני ריש גלותא אף שיש גדולים ממני זאת עדות שיש אנשים ענווים שלא 
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קיבלו את התפקיד שלי אף שהם ראויים ממני". ואז חייך ואמר לי שאת החידוש הזה אמר כשקיבל פרס  
על ספרו "בתוך עמי".

וכך הייתה דרכו לחדש כל דבר ולראות כל דבר בעין חדשה. שאלתי אותו פעם על כוח החידוש שלו ועל 
מקורו. התשובה שלו הייתה מכוננת: "דע שיש הרבה לומדי תורה אבל כשסוגרים את הספר הם חוזרים 
לחייהם. כדי לחדש אתה צריך לחזור בראשך על מה שלמדת, בכל עת ובכל מצב, גם אחרי שסגרת 

את הספר!"

כי הולך האדם אל בית עולמו
בימיו האחרונים רצה מאוד להוציא חלק ה' מסדרת ספריו "בתוך עמי" על נושא נדה, משום שסבר שיש 
הרבה דברים לחדש על שיטת הרמב"ם בהלכות נדה. למדנו נדה אך הוא לא הספיק לכתוב את הספר. 

כחודש לפני פטירתו נכנסתי אליו ושאלתי בשלומו. הוא ענה לי: "לא טוב!" ולא רצה ללמוד. התחלנו 
לדבר על נושאים אחרים ואז אמר לי "תפתח את הרמב"ם, זה בעמוד ב' כאן", ובפעם הראשונה טעה. 

ואז דאגתי לו!

ביום שישי שלפני מיתתו הגעתי לבית החולים לבקרו. 
של  מצבו  דקות.  כמה  לנוח  שהלך  שמעון  שם  היה 
במקום  שהיה  ספר  לקחתי  אז  מאוד  גרוע  היה  הרב 
והתחלתי לקרוא פרשת השבוע והוא היה ממלמל את 
הפסוקים אתי עד שהגעתי לפסוק "כל המחלה אשר 
ואז אמר לי להפסיק  שמתי במצרים לא אשים עליך" 
יותר... אחרי כמה דקות אחז  יכול לשמוע  לקרוא; לא 
תבטיח  "זבולון,  לי:  אמר  להושיבו.  ממני  וביקש  בידי 
ולא  אמות!"  לא  שאני  לי  תבטיח  אמות!  לא  שאני  לי 
ידעתי מה לענות לו כשעיניי זולגות. ואז התנמנם כמה 
שניות והתעורר ואמר לי: "תאמר לילדים שלי שכל מה 
רק  שמים,  לשם  הכול  יעשו  מעכשיו,  לכבודי  שיעשו 
לשם שמים". אלה המילים האחרונות ששמעתי מהרב 
הייתי  שבת  באותה  לצרפת.  נסעתי  ראשון  ביום  כי 
בסעודת צהריים עם מו"ר הרב מימון והוא שאל אותי 
לשלומו של הרב. אמרתי לו שהמצב גרוע ביותר. הוא 

מאיר, שמעון והרב דוד תורג'מן בכתיבת אות בספר התורה



60
החליט שמיד בצאת השבת ניסע אליו עם ד"ר טויטו, וכך היה. הרב ישן אז והיה כמעט בלא הכרה וזו 

הפעם אחרונה שזכו עיניי להביט בו.

בהיותי בצרפת לא רציתי להתקשר עם המשפחה מפחד הבשורה, וביום הפטירה, כשעדיין לא ידעתי 
על פטירתו, הגעתי לביתו של הרב מימון. חבר, תלמיד של הרב מימון, דיבר בטלפון במכונית שלו ואני 
חיכיתי. ואז שמעתי שאומרים לו: "אתה יודע שהרב אלמליח נפטר". כך רצה הקדוש ברוך הוא שנשמע 

את הבשורה.

באותו יום נכנסנו לבית הכנסת "לה רוז" עם הרב ועוד אנשים, והיה שם איש ישראלי שאיני מכיר. הרב 
מימון שאל אותי אם אני יודע מי היה המוהל של דורון - האיש הישראלי. לא ידעתי, והוא אמר לי - הרב 
אלמליח.  רבנו  בידי  שנימול  מדימונה  ילד  מולי  רואה  אני  הבשורה  ממקום  קילומטר  אלפי  אלמליח! 
שמעו הולך וגדל, מסוף העולם ועד סופו. האיש שבענוותנותו חי חיי אבא, חיי סבא, חיי יהודי פשוט - 
הוא זה שמדברים ומזכירים את זכותו אלפי קילומטרים ממקום פטירתו. העצבות שלי הייתה גדולה, 
ובשכבי על מיטתי באחד הלילות בתוך שלושים יום לפטירתו, חלמתי שאני מגיע למקום שמחה ואז 
מופיע הרב אלמליח זצ"ל בבגד לבן ובחיוך בולט, נותן לי יד ומתחיל לרקוד אתי. הרגשתי ממש את 
ידו של הרב. היד הקרה והחמה. זאת היד הנותנת ומרגיעה בכל מצב. זאת היד הנאמנה בכל עת. זאת 
הפעם אחרונה שראיתי את הרב בין בהקיץ בין בחלום. חבל על דאבדין ולא משתכחין. אשרי עין ראתה 

כל אלה. הרב, אני מודה לך על הכול.
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נהיגה בהשגחה פרטית
ההשגחה  לולא  הנהיגה.  בתחום  במיוחד  פרטית,  השגחה  הייתה  לאבא 
הפרטית מלמעלה, ספק אם אבא היה חי כ-35 שנה מאז שקיבל רישיון 

נהיגה.

בדימונה החליט  העירייה  והזויה. ראש  הייתה תמוהה  הרישיון  גם קבלת 
נהיגה  ללמוד  אותו  דרבן  העניין  ולנהג.  לרכב  זכות  יש  עיר  כרב  שלאבא 
ולהיות נהג מן המניין. אבא עבר תיאוריה ללא הכנה מראש וניגש ללימוד 
וביקש ממורה הנהיגה  המעשי. לאחר שבעה שיעורים הבין את העיקרון 
לא  עדיין  שהוא  לאבא  להסביר  ניסה  הנהיגה  מורה  לטסט.  אותו  שיגיש 
מוכן, אך אבא שכנע אותו שזו אחריותו ושאם הוא ייכשל בטסט הוא ישלם 

עבור טסט נוסף.

המבחן נקבע לחול המועד פסח. אבא הגיע לשעת הטסט, הבוחן נכנס 
לרכב וציווה על אבא "סע". אבא ענה לו: "מה זה סע! מה אני, סוס? אמור 

בוקר טוב, חג שמח, אחר כך בקש ממני סע".

הבוחן נבוך, הבין שיש לו עסק עם אדם מכובד וחכם, ביקש מאבא לנסוע 
עד סוף הרחוב ובחזרה ובכך הסתיים הטסט בהצלחה.

אכן, לאבא היה רישיון נהיגה כדת וכדין, אך לנהוג הוא לא ידע. רבים היו 
הסיפורים על אופן נהיגתו. היו לאבא כמה תאונות, אך מכולן הוא והנוסעים 

אתו יצאו ללא פגע. הייתה לו השגחה פרטית מלמעלה.

ז"ל לבאר שבע  יצחק תורג'מן  כחודש לפני חתונתי אבא נסע עם חברו 
לעניין מסוים. אני הייתי עם אמי בבית, אמי עסקה בקדחתנות בתפירה 

ובהכנת הנדוניה שלי ואני עזרתי לה.

בדרך  תאונה  הייתה  שלאבא  הודיע  שבע  באר  העיר  רב  צלצל.  הטלפון 
לבאר שבע, ושמצבו טוב וגם מצב חברו ב"ה. מיד נסענו לבית החולים, 
ראינו  שבע  לבאר  "בדרך  סיפר:  אבא  קרה  מה  אבא  את  שאלנו  וכאשר 

פלוגה של חיילים מנווטים. כל כך התרגשנו, התחלנו לברך אותם בלי לשים לב לדרך, ואז התהפכנו". 
הצבא, המדינה, האומה - אלה דברים שתמיד ריגשו את אבא. הוא האמין בכל מאודו שאנחנו חיים בדור 

הגאולה, ושמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו.

הרב אברהם אלמליח והרבנית עם הנכדים בחג פורים
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בפעם אחרת אבא היה בפגישה במועצה הדתית בבאר שבע, ואחריה יצא לדרכו חזרה לדימונה. פתאום 
הרגיש ששכח את מפתחות הרכב בבניין המועצה הדתית. סובב את הרכב וחזר לבאר שבע. נכנס לבניין 
ושאל אם מישהו ראה את צרור המפתחות שלו. כולם החלו מחפשים ומחפשים, ואז אחד האנשים 
שאל אותו: "כבוד הרב, אם שכחת כאן את המפתחות איך התנעת את הרכב ונסעת?" אבא הכה על 

מצחו והבין את גודל המבוכה. ביקש את סליחתם וחזר לרכב.

עוד סיפור: אבא ואמא נסעו לירושלים, ואבא נסע מעל המהירות המותרת. ניידת משטרה רדפה אחריו, 
אבא לא התייחס והמשיך בנסיעתו וסימן בידו מעין "מה העניין?" השוטר הבין שאבא לא מזהה אותו 

כשוטר, חבש את כובע השוטר וביקש מאבא לעצור בצד.

כשהשוטר ביקש הסבר למה אבא לא נענה לבקשתו, אבא ענה לו: "סליחה, סימנתי לך בידי האם לעצור 
מידית או להמשיך בנסיעה?" השוטר הבין את חוש ההומור, חייך לאבא והסתפק בהזהרה נעימה. 

הרב אברהם אלמליח ורעייתו הרבנית באחת מנסיעותיהם למרסיי



מפעל חייו

כל העוסק בצרכי רבים כעוסק בדברי תורה
מתוך רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ו הלכה ח
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ענוותנותם של חכמי מרוקו
אבא סיפר כדי להביע את גדולת חכמי מרוקו וענוותנותם

אבא לאחר נישואיו לאמא חזר לאלקלעא כפר הולדתו והתמנה שם למלמד תינוקות ושוחט. 

אחד  ואף  מסוכסכים,  היו  דודים(  בני  )היו  שלום  ובבא  רפיי  בבא  הקהילה,  פרנסי  שני  השנה,  בראש 
מהם לא הסכים לקרוא בתורה. כל אחד מהם הרגיש שהוא לא ראוי לקרוא בתורה כי הוא מסוכסך עם 
השני. ואז גבאי בית הכנסת פנה לאבא ואמר: "קום אתה קרא בתורה, הרי לשם כך הבאנו אותך!" אבא 
בתחילה לא נענה מפאת הכבוד שרחש לגדולים ממנו. ואז גם בבא רפיי וגם בבא שלום ביקשו ממנו 
באופן אישי. אבא התחיל לקרוא בתורה והגיע לפסוק )בראשית כב' יט'( "...וישב אברהם בבאר שבע". 
בבא רפיי, כעס על אבא שלא הגה נכון את המילה "בבאר". אבא תיקן. אבא אמר בלבו:  הרי כבר יצאתי 

והוצאתי את הקהל לידי חובה ומפאת כבודו קרא בשנית עפ"י סברתו כיצד צריך להגות.

בבא רפיי הזמין את הוריי לסעודת חג וכאשר היה טוב לבם 
ביין ובמאכל, פנה בבא רפיי לאבא ושאל: איך לא התביישת 
ורק  הטועה  הוא  כי  לו  ענה  אבא  ואז  טעות?  כזו  לעשות 
מפאת כבודו תיקן. מיד פתחו חומש ונוכחו לדעת כי אבא 

צדק.

לפני  רפיי לבמה,   לפני תחילת תפילת מנחה, עלה בבא 
כל קהל בית הכנסת, ביקש את סליחתו של אבא ושל כל 

הקהל, סיפר כי אבא קרא נכון והוא טעה.

תמונה מהחתונה של מאיר ומזל, הרב דוד וענונו )במרכז התמונה(, דוד של אמא שכיהן כאחד המנהיגים של 
קהילת יהודי הכפר אלקלעא במרוקו. לנו הוא היה סבא )בבא עז'יז'י(
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הכתב מעיד על גדולתו
מפגש ראשון עם הרב מכלוף אבוחצירא

הרב מכלוף אבוחצירא זצ"ל היה אב בית דין בעיר מרקש.

אבא כיהן כרב, כשוחט וכמלמד בכפר אמזמז הסמוך לעיר מרקש ושייך לעיר המחוז מרקש.

במרוקו היה חוק שאם יהודי מוכר נדל"ן למוסלמי, את שטר המכירה מנסח הרב או דיין. במקרה שערבי 
מוכר נכס ליהודי, את שטר המכירה מנסח הקאדי. אם רב או דיין מנסח את שטר המכירה, הוא מקבל 

תוקף חוקי רק בחתימת אב בית הדין במחוז. 

והקונה  המוכר  חתימות  ולאחר  נכס,  שמכר  יהודי  עבור  מכירה  שטר  ניסח  אבא 
השטר נשלח לבית הדין במרקש.

בקש  אבוחצירא,  מכלוף  הרב  במרקש,  הדין  בית  ואב  מדויק,  היה  השטר  ניסוח 
להכיר מקרוב את כותב השטר. 

אבא קיבל מברק ובו קריאה להגיע בדחיפות לבית הדין במרקש: "הנך נקרא לבוא 
לבית הדין כמה שיותר מהר להנאתך וטובתך" )את הציטוט הביא ר' דוד תורג'מן, 

תלמידו של רבי אברהם(. 

ומיד עם קבלת המברק נסע למרקש. אבא אסף מידע ראשוני על אב בית הדין, 
ושאל כיצד ומתי יוכל לפגשו. סיפרו לו שהרב מכלוף אבוחצירא עובר באופן קבוע 
דרך השוק בשעה 8:00 בבוקר בדרכו לבית הדין, מקל בידו ומדליה ממלך מרוקו 

על חליפתו.

טוב  "בוקר  לו  אמר  מתקרב  אותו  כשראה  לו.  והמתין  לשוק  להגיע  הקדים  אבא 
כבוד הרב". רבי מכלוף נתן לאבא את היד שלו כדי שינשק אותה. אבא לא נישק 
ואמר לו "מי אתה?" )כלומר, אני לא מכיר אותך ולכן אני לא מנשק(. שאל אותו רבי 
מכלוף: "ומי אתה?" אבא הראה לו את המברק שהוא צריך להגיע לבית הדין. רבי 
מכלוף אמר לו: "בוא לבין הדין". בבית הדין שאלו את אבא אם הוא יודע מה שהוא 
כתב בשטר או שהוא העתיק. אמר לו אבא: "כל שטר שתרצה אכתוב לך". שאל ר' 

מכלוף: "מאיפה באת?" ענה אבא: "מהכפרים, ומה שתגיד אעשה". 

דיין מבית הדין בדיוק נכנס וקרא לעבר אבא: "א-רבי!" שאל רבי מכלוף את הדיין 
לו  אמר  אלמליח".  אברהם  רבי  זה  "בטח,  ענה:  והדיין  אבא  את  מכיר  הוא  אם 
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ר' מכלוף: "יש אחד כזה ואתה לא אומר לי?!" בדק ר' מכלוף את אבא, התלהב ממנו וביקש שיעזוב את 

העיירה שלו ויבוא לבית הדין הגדול. וכאשר אב בית הדין מחליט, אין עוררין.

פרנסי הקהילה בכפר אמזמז התרעמו, מכיוון שהם שכרו את שירותיו של אבא ומינו אותו לרב, שוחט 
ומלמד בכפר. אבא גם פתח בכפר ישיבה גבוהה. הם התחננו לשנות את ההחלטה, ובסוף הושגה פשרה: 

אבא היה חצי שבוע באמזמז וחצי שבוע בבית הדין הגדול במרקש. ככה אבא קיבל שתי משכורות...

מאז ועד ימיו האחרונים של רבי מכלוף זצ"ל היו הוא ואבא ידידים קרובים. שני תלמידי חכמים עם כבוד 
והערצה הדדית.

הרב מכלוף אבוחצירא ידיד של אמת
אסתר 

אני זוכרת כילדה\נערה את ביקוריו של הרב מכלוף בביתנו בעיר דימונה. אני זוכרת שבתות רבות שהרב 
היה מתארח בביתנו. את הכבוד שהוא זכה לו "מעמך" תושבי דימונה יוצאי מרוקו תמימים באמונתם. 

כבוד כיאה לנכדו של הרב יעקב אבוחצירא זצ"ל.

אני זוכרת את הכבוד והערצה שאמי רחשה לו. כאשר היה אורח בביתנו, אמי שירתה אותו ודאגה לכל 
מבוקשו בהכנעה מלאה.

לימים, אבא התמנה לרב עיר דימונה. כאשר הדבר מגיע לידיעתו של הרב מכלוף שהיה עדיין אב בית 
הדין במרקש. הוא כותב מכתב ברכה מרגש לאבא ומברכו להצלחה. אבא שמר על המכתב.

הסיפור השני היה לילה שבו ישבו גדולי הרבנים ואמרו דברי תורה. כל אחד העלה קושיה ורבי מכלוף 
אומר לכל אחד: "לא אמרת כלום". בסוף אמר לאבא: אווה, תגיד משהו! סבא אמר "משהו טוב". ואז 

רבי מכלוף אומר: הצעיר הזה אמר, מה שכולכם לא ידעתם.
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ב' בניסן תשי"ח

לכבוד ידידינו אהובינו ומשוש לבנו
הרה"ג למעו"מ כמהר"ר אחד היה אברהם

שליט"א בן הרב משה אלמאליח שלם לך שלם
מאדון השלם ומאהבה.

מן המודיעין ולפנים שקבלתי יקרה מכתבו ומיה וביה, נתבשרתי מטו"ש 
תלי"ת.

מה מאד שמחתי בדבריו הנעימים, המשמחים אלוהים ואנשים, ומכללם 
ראיתי בעין חשמ

ישיבתה  ששקולה  הקדושה,  ארצנו  בתוככי  מיושב  להיות  זכה  שכב' 
ד"א  בה  ההולך  שכל  גם  ומה  מחז"ל,  כידוע  כולה.  התורה  כל  כקיום 

נמחלין עוונותיו.

א"י  מערי  באחת  הרבנות,  לכסא  לעלות  שזכית  אלא  זו,  אף  זו  ולא 
תובב"א.

ידידי הרם, ראיתי שטין רהוטי שדרוש דרשה ממני לקיים מקרא שכתוב 
והוא עד או ראה או ידע. עדות א' היא שבשבתי על כסא הרבנות בהעיר 
הגדולה מראכש והסביבה יע"א, קבלת מינוי מבית דיננו לשמש כראש 
ישיבה באוצר התורה בעירך הסמוכה למראכש יעא', וכן היה ששמשת 
שם כמה שנים. ועוד בה עד ראיה שאחר בואך למארכש קיבלת מינוי 

מבית דיננו להיות ממונה על רישום נישואין במארכש.

מלא  שאתה  בך  ראינו  ברורה,  הכרה  שמתוך  הידיעה,  עד  ומחלק 
ראוי  הנך  עפי"ז  קודמת לחכמתך.  ויראתך  ובפוסקים  וגדוש בש"ס 
א"י.  מדייני  כאחד  ולהורות  לדון  א"י  דייני  בכלל  להמנות  והגון 
ידין. ומעתה הנני מברך אותך שחפץ ה' בידך יצלח  ידין  יורה  יורה 

ונטיעותיך יהיו כמוך וכו' אכי"ר.

נו"ן להקדוש המקובל שזכה לגילוי אליהו ז"ל רבינו  הלכ"ד זעירא 
יעקב זצוק"ל ללה' וזיע"א.

נאם הצב"י מכלוף אביחצירא שליט"א

 מכתב שכתב הרב מכלוף אבוחצירא ממרקש
לאחר שאבא התמנה לרב העיר דימונה
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דמותו המיוחדת
מתוך ריאיון עם משה אוחיון, תלמיד וידיד המשפחה

ברבאט.  הדין  מבית  לשחיטה"  "הסמכה  שקיבל  לאחר  אמזמז  לכפר  אבא  הגיע  שנה   18 בן  כשהיה 
הורי  על שולחנם של  היה סמוך  הוא  "ברכות".  גמרא מסכת   11–10 בגילאי  ילדים  לימד שבעה  אבא 
ימים התאכסן אצל משפחה אחרת. בשלב מסוים תמכו באבא שתי משפחות  וכל כמה  התלמידים, 
ואבא  אבא,  אצל  שלמדו  הלימוד  בזכות  לשחיטה  להסמכה  זכו  שבניהן  עד  אותו  העסיקו  הן  בלבד. 

כאמור רק בן ח"י שנים.

לאחר פרק זמן העתיק אבא את מגוריו לכפר ארג'אן, כי שם הובטחה לו הכנסה גבוהה יותר. אבא, אז 
עדיין רווק, היה רחוק מאביו אך תמך במשפחתו כלכלית ומדי כמה חודשים אביו )סבא משה ז"ל( היה 
מגיע אליו לקבל את תמיכתו. בפעם הראשונה שאבא ביקש מאביו להגיע אליו אל הכפר ארג'אן, הוא 
נתן לסבא משה סכום כסף נכבד וסבא התפלא מהיכן יש לו הרבה כל כך. מתברר שבשחיטה של צאן 
או בקר היה נהוג שהשוחט מקבל את האיברים הפנימיים. אבא היה שוחט ורווק, לא היה לו מה לעשות 
עם האיברים הפנימיים, ולכן מכר אותם והגדיל את הכנסותיו. הוא בעצמו חי בפשטות ובצנעה ואת 

מיטב כספו  נתן לאביו שהיה מטופל בילדים קטנים מנישואיו השניים. 

התחנה הבאה בחייו של אבא הייתה כפר הולדתו אלקלעא, לשם חזר כמלמד ושוחט. אז נשא אבא את 
אמא לאישה ובאלקלעא הם חיים בחמימות רבה מוקפים במשפחותיהם המורחבות. הדוד של אבא, 
רבי יצחק אלמליח, היה הממונה על כל רשת חינוך לכלל הגילאים "אוצר התורה" במרוקו. הוא ביקש 
מאבא להעתיק את מגוריו בחזרה לאמזמז להיות שם ראש הישיבה. וכך, הם עוזבים את "החממה" של 

המשפחה וחיים באמזמז עד עלותם לארץ ישראל.

הרב מכלוף אבוחצירא, רב גדול שכיהן כראש בית הדין בעיר מרקש ואבא ישב אתו בדין, עלה לארץ 
ישראל ושמר על קשר הדוק עם אבא. הערכה הדדית רבה רחשה ביניהם. כרב העיר דימונה התמודד 
אבא באומץ וביושרה עם קהילת העולים מהודו, "בני ישראל", שחלק גדול מרבני הארץ קבע שיש ספק 
ביהדותם על פי ההלכה. דימונה, עיר העולים, קלטה קהילה גדולה של הודים ומצוקתם נגעה ללבו. 
אבא חקר את הנושא לעומק, השתכנע שהם יהודים לכל דבר, והצליח לשכנע רבנים נוספים ביניהם 
הרב הראשי דאז הרב נסים. אבא נסע לשדה בוקר, פגש את ראש הממשלה דוד בן גוריון ושטח בפניו 
החופה  הודים.  לזוגות  וכדין  כדת  וקידושין  חופה  שערך  בישראל  הראשון  הרב  היה  אבא  גרסתו.  את 
ועל  לבו  אומץ  על  לאבא  חבה  בארץ  ההודית  הקהילה  ספק,  ללא  אילת.  בעיר  התקיימה  הראשונה 

דבקותו באמת.

משה אוחיון, תלמיד וידיד המשפחה
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באחת השנים, בשמחת תורה, כשקהל המתפללים רקדו עם ספרי התורה, מישהו מהמתפללים 
פגע והכעיס את אבא. אבא זז לצד ובהחלט נראה פגוע. משה לא יכול היה לשאת את זה, הוא 
הפסיק את הריקודים ואמר בקול לאבא: "אנחנו שמחים ורוקדים עם התורה הקדושה, ואתה, 
שיש בך תורה גמרא ורמב"ם, אתך אנחנו צריכים לרקוד ולשמוח..." כל ציבור המתפללים הסכים 

עם דבריו והאיש הפוגע חזר בו וביקש את סליחת אבא. מודה ועוזב ירוחם.

יוסף והרב  והן מהדיינות, פנו אליו הרב עובדיה  לימים, כשאבא פרש לגמלאות הן מהרבנות 
והיתר בחיי  ריבוי בעיות איסור  אברג'ל לסייע לקהילת היהודים בעיר מרסיי שבצרפת, בשל 

בארץ  ואמא  אבא  חיו  שנים  כשלוש  במשך  תערובת.  נישואי  וריבוי  המשפחה 
ובצרפת לסירוגין - שבועיים בארץ ושבועיים במרסיי.

פרנסי  על  להתחבב  הצליח  למרסיי  בבואו  כבר 
הקהילה ועמל ללא הרף לפתור את בעיותיהם. 

יפה  בעין  לאבא  שילמו  הקהילה  מיהודי  חלק 
מגיע  היה  כשאבא  בידם.  שסייע  על  הוקרה  כאות 

כולל המתנות,  לארץ, היה מצהיר על כל ההכנסות 
ומבקש ממנהל החשבונות שינוכה משכרו מס כדת 

ההכנסה  מס  מנהל  של  לאוזניו  הגיע  הסיפור  וכדין. 
כזו  אוזניו.  האמין למשמע  ולא  נדהם  והוא  בירושלים, 

הייתה ישרותו של אבא.

קליטת עלייה בדימונה. יחס הרב אברהם אלמליח לעולים
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זוכה במשרת ראש השוחטים
שמעון

אבא היה גאון בלימודו, היה לו ידע רחב בגמרא וברמב"ם. יחד עם זאת היה לו חוש הומור מיוחד וייחודי 
זו השתמש פעמים רבות על מנת להצחיק את עמיתיו, על מנת  לו, מעין ערמה ותמימות. בתכונתו 
ללמד לקח בדרך עקיפה ועל מנת להשיג את מטרותיו. רבנים ועמיתים ראו בזה חכמה 
צרופה. כמעט בכל סיפור שנכתב בספר תכונה זו עולה, לעתים באופן ישיר ולעתים 

בין השורות. 

כאשר המשפחה התיישבה במושב שובל פנה אבא למשרד החינוך ובמקביל למשרד 
הדתות, והציע את עצמו למשרת הוראה או רבנות.

בינתיים, חבר שהיה פעיל ב"פועל המזרחי" הציע לו להתמנות לראש השוחטים בעיר 
חיפה.

אבא נענה בחיוב, ונסע לראיון עבודה אצל הרבנים הראשיים של חיפה. הרב האשכנזי, 
שלפני קום המדינה היה רבה של עזה )אבא זיהה אותו מראש(, שאל את אבא כיצד 
הוא נוהג בשחיטה. אבא ענה: "עוד בהיותי שוחט במרוקו, הגיע אלינו קונטרס של הרב 

של עזה, בעניין ההלכה לגבי שחיטה, ואנחנו רבני מרוקו לא קיבלנו את דעתו".

הנוכחים שאלו את אבא אם הוא מכיר את הרב, אבא ענה בשלילה ואז הרב האשכנזי 
הזדהה לפניו. אבא הבטיח שאם יקבל את המשרה, יפעל על פי מנהג המקום ודעת 

הרב, שהוא "מרא דאתרא".

קבוצה  ראה  בחיפה,  האוטובוס  לתחנת  בדרכו  בבוקר,  למחרת  במשרה.  זכה  אבא 
גדולה של גברים מבוגרים לבושים מדי צה"ל. אלה סיפרו לו שקיימת חובת גיוס לצבא 

בישראל. אבא שאל מי פטור מחובת גיוס. ענו לו שרק מי שמכהן במשרת רבנות.

אבא החליט שהוא הולך להיות רב! וויתר על משרת ראש השוחטים.

תעודת שחיטה ובדיקה מבית הדין הגבוה ברבאט, בירת מרוקו.
הוענקה לרב אברהם אלמליח והוא בן ח"י שנים בלבד
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בחינה אצל הרבנים הראשיים
מפי שמעון

למשרת  לפגישת התאמה  להגיע  נסים,  והרב  הרצוג  הרב  דאז,  הראשיים  זימון מהרבנים  קיבל  אבא 
רבנות בלשכת הרבנים הראשיים בירושלים. הפגישה נקבעה ל-9:00 בבוקר.

אבא קם מוקדם בבוקר ונסע לירושלים מהמושב שובל שבו גרנו, אך איחר לפגישה ברבע שעה. דבר 
של מה בכך, בתנאי הדרך והתחבורה באותם ימים. 

בשל  כי  וטען  פומרנץ,  הראשיים,  הרבנים  מזכיר  אותו  קיבל 
האיחור לא יוכל להיכנס לפגישה עם הרבנים.

מרוב תסכול על האטימות והיחס, אבא ישב בצד ובכה. יצא הרב 
יעקב משה טולידאנו )רבה של העיר תל אביב ולימים שר הדתות 
מטעם מפא"י( מלשכת הרבנים הראשיים וראה את אבא בוכה. 
קם  אבא  אלמליח.  אברהם  הרב  הוא  אם  ושאל  אליו  פנה  הוא 
על רגליו ונישק את ידו. מתברר שהרב טולידאנו פגש את אבא 

בביקורו במרוקו בעבר ואבא זיהה אותו. 

את  סיפר  ואבא  בוכה  הוא  למה  אבא  את  שאל  טולידאנו  הרב 
ישירות לרבנים  נכנס  טולידאנו  בוקר. הרב  הקורות אותו באותו 
לא  כי  האיחור,  למרות  אבא  את  לקבל  מהם  וביקש  הראשיים 

מדובר בעוד רב...

ממנו  התרשמו  והם  קצר  לריאיון  הראשיים  לרבנים  נכנס  אבא 
עמוקות. אמרו לו שהנוהל הוא שיינתן לו פרק זמן ללמוד "יורה 
יעמוד  ואם  לרבנות,  התאמה  לבחינת  עצמו  את  ולהכין  דעה" 

בבחינה תוצע לו משרת רב.

עצמו  את  מציע  הוא  אם  שכן  במקום,  בו  להיבחן  ביקש  אבא 
המתבקש.  בחומר  בקי  כבר  שהוא  הרי  שכזו,  חשובה  למשרה 

הרבנים שלחו אותו לרב עבודי שהיה הבוחן של הרבנות הראשית. הרב עבודי שאל את אבא שאלות 
בהלכה, התפעל מצניעותו הרבה וצייד אותו במכתב המלצה לרבנים הראשיים.

הרב הראשי אונטרמן וח"כ פנחס שיינמן 
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במכתב היה כתוב שהרב אברהם אלמליח הוא הרב הראשון מחכמי מרוקו שבחן שהוא בעל ידע עצום, 

גאון, וראוי לכהן כרב בישראל לאלתר.

אבא חזר למשרד הרבנים הראשיים. מזכיר הרבנים ביקש מאבא שימסור לו את המכתב, ושהוא ימסור 
אותו לרבנים. אבא סירב בטענה שהמכתב מיועד רק לרבנים, ועל כן הוא ימסור להם אותו ישירות )אבא 

כמובן ידע את תוכן המכתב(.

הרבנים הראשיים התלהבו מההמלצה של הרב עבודי, ואמרו שברגע שיהיה תקן או שתתפנה משרה 
הוא יהיה הראשון לקבלה.

פנקס אדום או כחול?
פומרנץ היה חברו של הרב טולידאנו, איש מפא"י, והחל משטח בפני אבא את המצב הפוליטי בארץ. 
הוא טען שרב בישראל אמור להיות חבר הפועל המזרחי ולשאת פנקס "קופת חולים" כחול )להבדיל 

מאנשי המפלגות האחרות שנשאו פנקס אדום(.

גוריון. אבא  אבא שאל לאיזו מפלגה שייך הפנקס האדום, ופומרנץ ענה למפא"י שבראשה עומד בן 
השיב כי הוא הולך אחרי בן גוריון בעיניים עצומות, הרי הוא הקים את המדינה.

ועוגה והמשיך בניסיונות שכנוע, ואבא בשלו:  ויתר, הזמין את אבא לקפה  פומרנץ לא 
רק בן גוריון. כאשר פומרנץ הבין שאין לו סיכוי לשכנע את אבא, חזר אתו ללשכת הרב 
הראשי, הרב נסים, על מנת שזה האחרון יצליח לשכנעו. הוא תמה בפני הרב איך נותנים 

משרת רבנות למישהו שלא מזוהה עם הפועל המזרחי.

הרב נסים ביקש מפומרנץ להשאיר אותם לבד. ואז שאל את אבא למה הוא מתעקש 
על פנקס אדום. אבא שלף מכיס מעילו פנקס כחול. הרב התפלא, אם כן למה התעקש 
עם פומרנץ? אז אבא שטח בפניו את חוויית המפגש הראשון אתו בבוקר. אבא הרגיש 
צורך ללמדו לקח, איך לא לזלזל בכל אדם, קל וחומר בעולה חדש שהגיע מרחוק, ועל 

אחת כמה וכמה ברב בישראל.

הרב נסים היה מרוצה והצטרף להתלוצצות שלו. הוא ביקש מפומרנץ להיכנס וסיפר 
לו שלא הצליח לשכנע את אבא. מאידך גיסא, הרב עבודי נתן לו כזה כתב המלצה 

משבח ומהלל שהוא לא יכול לפסול אותו בשל צבעו של הפנקס.

מסוים  בשלב  התייאש.  ולא  מזרחי  הפועל  בשבח  דיבר  במאמציו,  המשיך  פומרנץ 
אבא שלף שוב מכיסו את הפנקס הכחול המזוהה עם הפועל המזרחי, לתדהמתו של 
פומרנץ. לשאלתו איך ידע לבחור פנקס כחול סיפר אבא כי כשנה לפני עלייתו ארצה היה כאן   תמונה מתוך ה"פנקס הכחול" 

של קופת חולים
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כתייר ועדכנו אותו על מפלגות השלטון ועל המצב הפוליטי בארץ. מאז פומרנץ ואבא הפכו לידידים 
לתלמידים  עזרו  הללו  אילן. הקשרים  בר  אוניברסיטת  לדיקאן של  פומרנץ  קרובים. בהמשך התמנה 

מדימונה שרצו ללמוד לימודים אקדמיים )בימים ההם היו יחידי סגולה(.

גלגולה של משרת הרבנות
כחודש לאחר המבחן ברבנות, אבא מקבל הצעה להתמנות לרב של קריית גת. אבא נענה בחיוב, אך 
כאשר הגיע לעיר התגלתה טעות: בקריית גת גר רב ששמו מרדכי אלמליח. מישהו בלשכת הרבנות 
התבררה  כאשר  אלמליח.  אברהם  לרב  במקום  אלמליח  מרדכי  לרב  המינוי  כתב  את  נתן  הראשית 
הטעות, הציעו לאבא לקבל את המינוי, והם יתנצלו לפני הרב מרדכי על טעותם. אבא סירב מפאת 

כבודו של הרב מרדכי ואמר כי הוא מוכן להמתין למשרה הבאה שתהיה. 

ההצעה הבאה הגיעה עד מהרה, להתמנות לרב העיר אילת. במקביל הוצע לרב הדאיה, שאז עדיין היה 
רווק, להתמנות לרב של ירוחם-דימונה.

אמא התנגדה לעבור לאילת; מבחינתה אילת היא חוץ לארץ והיא הרי 
הראשיים  והרבנים  זו,  להצעה  בשלילה  השיב  אבא  בארץ.  לגור  באה 
ביקשו מהרב הדאיה להתחלף עם אבא כי הוא רווק ולכן יהיה לו פשוט 
יותר לעבור לאילת, ועד היום הרב הדאיה מכהן כרבה של העיר אילת. 
אבא התמנה לרב של העיר ירוחם-דימונה עד לשנת תשמ"ה )1985(.

על תקופה זו עוד יסופר רבות.

האב מינה לרב והבן מינה לדיין
בשנת תשמ"ה אבא התמנה לדיין בבית הדין בבאר שבע. בטקס מינוי 
הדיינים בבית הנשיא נשא אבא דברי ברכה בשם כל הדיינים החדשים. 
הנשיא  ובנו  לרב  אותו  מינה  יצחק הרצוג  כי הרב הראשי  ציין  בדבריו 

חיים הרצוג מינה אותו לדיין.

אברהם סויסה, ידיד ומזכיר המועצה הדתית ולשכת 
הרבנות בדימונה

הרב אברהם אלמליח מברך בבית הנשיא בשם הדיינים. בתמונה: הרבנים הראשיים, הנשיא 
הרצוג ושר הדתות ד"ר יוסף בורג. לימים ימנה את הרב אלמליח למנכ"ל בתי הדין הרבניים



ארבעה כרכי "בתוך עמי", מהדורה שנייה



'בתוך עמי'

כתיבה תורנית הלכתית

"בתוך עמי אנוכי יושבת"
 "קראתי שם הספר בתוך עמי להודיע שכל זה עשיתי מתוך העבודה הציבורית המוטלת עלי 
וכמסת הפנאי לכל באי שער בת עמי" )הקדמה לספרו "בתוך עמי" חלק א(
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הקדמת המחבר לספר "בתוך עמי"
חלק א'

יושב בסדר כתב לך את הדברים האלה אדר תשל"ח

אודה לה' בכל לבי אשר זיכני לבוא עד הלום להעלות על הכתב את אשר הניחו לי רבותיי הקדושים 
מקום להתגדר בו, רבים ועצומים התפללו שייאמרו דברי שמועה מפיהם כמובא 
ביבמות צ"ו ע"ב על הפסוק "אגורה באהלך עולמים": אמר רב כי אפשר לו לאדם 
לגור בשני עולמים? אלא אמר דוד המלך לפני הקב"ה רבש"ע יה"ר שיאמרו דבר 
וכתבו התוס' שם: כשנשמתו בישיבה של מעלה שפתותיו  שמועה מפי בעוה"ז. 
לומר  עוד  ואפשר  העולמים.  בשני  דר  אחת  בשעה  נמצא  מדברות  כאילו  נעות 
ועטרותיהם  יושבים  צדיקים  וכו' אלא  אכילה  לא  אין  בעוה"ב  הרי  כי  ע"ד הדרש 
בראשיהם  פ"ח שפי' שעטרותיהם  להרמב"ם  בהל' תשובה  ועיין  וכו'  בראשיהם, 
היינו שמשיגים את ענייני השכל ואין כאן מקום להאריך, נמצא שאפשר למצוא 
יכול ליהנות בעוה"ז מעין עוה"ב כאשר יתענג בעיונה של תורה ובפרט  שהאדם 
כשאחרים יעיינו בדבריו ויעירו הערותיהם והארותיהם ואין לך הנאה רוחנית גדולה 
מזו. וזהו שאמר דוד ע"ה "אגורה באהלך עולמים" שע"ז דרשו רז"ל שם שאמר דוד 
רבש"ע יה"ר שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה"ז והרי בזה כבר זכיתי לשני העולמים 

גם בעוה"ז.

בספרי זה ובספרים שיבואו אחריו בע"ה בחרתי לי דרך הפרשנות לש"ס ולפוסקים 
משני טעמים: 

אפשר  אי  בורייה  על  הגמרא  סוגיית  את  להבין  שמבלי  אצלי  שברור  כיוון  א. 
דברי  ומתוך  דהלכתא  אליבא  שמעתתא  הסיקו  אשר  הגאונים  דברי  את  להבין 
פסיקתם אתה למד איך הם ז"ל פירשו את הגמרא, ולכן בחרתי בדרך זו כדי להבין 

בהתעמקות איך הם ז"ל הגיעו לידי מסקנא ולידי פסיקא.

כיוון שראיתי שדורנו זה הולך ונותן לבו לעניין הלכה בלבד ופוסקים את ההלכות מן השו"ע וכדומה  ב. 
שיטת  את  זה  בספרי  להביא  אמרתי  ולכן  התלמודית,  הפרשנות  שיטת  את  יזניחו  שלפעמים  עד 
הפרשנות התלמודית אשר חונכנו בה בישיבות הקדושות במרוקו ובפרט בישיבה הקדושה במרקש, 

אשר בראשה עמד הגאון האדיר החריף כמוהר"י דהאן זצ"ל.
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בגדולות  לילך  גאה  וגאה  לבי  גבה  כי  יחשדוני  שאל  הקוראים  רבותיי  לפני  שטוחה  בקשתי 
ובנפלאות ממני, שאחטא כלפי האמת אם לא אעלה על הכתב את מה שהביאני עד הלום 
לפרסם ולהעלות על הכתב את מה שעלה על לבי בלימודי, והוא דבר אחד ויחידי - בקשתו של 
הבן יקיר מאיר הי"ו שביקשני בקש וחזור לכתוב דברים אשר ישמשו אותו ואת אחיו שמעון נ"י.

בין הסופרים  נמנה  להיות  לבי  על  עלה  לא  ידי את מה שכתבתי  בכתב  וגם אחרי שהעליתי 
והחוקרים אלא אחרי שעודדוני רבנים גדולים ודגולים היושבים על מדין, וביניהם הרה"ג המפו' 
כמוהר"ר מרדכי אליהו שליט"א והרב שלמה )חכם( דהאן שליט"א בנו של רבנו מהר"י דהאן 

ז"ל.

ובפרט אחרי שהסכימו אתי כב' מעלת הרבנים הראשיים לישראל שליט"א כאשר הקורא יראה 
את הסכמותיהם כאן, ואולם עכ"ז לא יכולתי לגשת אל המלאכה כי מצבי הכספי אינו מאפשר 
ויסד ועדה ציבורית אשר  ידידי הדגול ר' ישראל נבון הי"ו והקים  זאת, והנה קם ובא לעזרתי 
לקחו על עצמם להוציא לאור את מה שהעליתי על הכתב ומה שתעלה מצודתי לעתיד בס"ד. 

ישלם ה' פועלם ותהי משכורתם שלמה מאת ה' באורך ימים ושנות חיים.

ז"ל שחייב אדם  הכי קראתי שם הספר "בתוך עמי" לרמוז ב' דברים: א. כמו שכתב הרוקח 
לרמוז שמו בספרו והנה מלת "בתוך" במס' קטן בגמטריא י"ד כמניין שמי "אברהם" במ"ק ח"ד 
ומלת "עמי" גמטריא ק"כ כמניין שם משפחתי: "אלמאליח". ב. להודיע שכל זה עשיתי מתוך 

העבודה הציבורית המוטלת עליי וכמיסת הפנאי לכל באי בשער "בת עמי".

חובתי להזכיר כאן למנוחת עולמים ולזכר עולם אמי מורתי ועט"ר מרת חסיבה תמ"ך, שעל 
ידה זכיתי לחינוכי התורני, יה"ר שתהיה מנוחתה כבוד ונפשה צרורה בצרור החיים, אמן.

ובכלכלת  בחינוך הבנים  לעזר  לי  זהבה מב"ת שהייתה  רעיתי  בין החיים אברך את  ולהבדיל 
הבית, ומנעה ממני כל טרדה כדי להקדיש זמן ללימודי, גם לרבות אברך הבנים בניי והבנות 

בנותיי וחתניי ונכדיי כל הקרב הקרב, "אתה ה' תשמרם וכצינה רצון תעטרם".

א' אלמליח 

 ישראל נבון, 
ראש העיר, ראש 

המועצה הדתית וידיד

הרבנית זהבה )זוהרה(
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חלק ב'

במה אכף לאלוקי מרום ובמה אקדמנו ובמה אודה לו שזיכני בחסדיו המרובים להוציא לאור את החלק 
השני של ספרי "בתוך עמי" והפעם על מסכתות ביצה ומועד קטן - פרי עמל ויגיעה תוך כדי עבודה 
ציבורית על שכמי, וכל בר בי רב יודע כמה קשה העבודה הזאת, ובחסדי ה' זכיתי להתגבר ולקבוע עתים 
לתורה ולחדש דברים שהעליתי אותם בכתב כיד ה' הטובה עליי ולפי שיטה שקיבלתי מרבותיי אשר 
יצקתי מים על ידם, ובפרט מרבנו הגדול והמפורסם הרב הגאון והצדיק והעניו מוהר"ר יעקב דהאן זצ"ל.

אודה ולא אבוש כי המכתבים שקיבלתי ממרנן ורבנן שבארץ ישראל עודדוני להמשיך למשוך בעט סופר 
ולכתוב את מה שחנן אותי הקב"ה. 

נ"י  ר' ישראל נבון  ידידנו הדגול  ברכתי שלוחה מקרב לב לוועדה הציבורית אשר קמה בראשותו של 
ואשר נדב לבם אותם לעשות במלאכה גם מבחינה כספית וגם מבחינה טכנית, אנא ה' שמרם וכצינה 
רצון תעטרם, ולמרכז הוועדה מר ראובן פרץ אשר הקדיש מזמנו וממרצו הרב למען הביא את הכתב 

למכבש הדפוס, הריני מברכו שיזכה לכל מילי דמיטב.

וכל הקרב הקרב  בנותיי  נושאי  וחתניי  היקרים  ובנותיי  בניי  ואת  זהבה  רעייתי  לברך את  הנני  ולבסוף 
שגרמו לי קורת רוח ואפשרו לי לגשת אל מלאכת הקדש, ה' יהיה בעזרם וימלא משאלות לבם לטובה.

יזכור ה' לטובה את נפש הוריי היקרים שחינכוני על ברכי התורה והמצוות. תהיה נפשם צרורה בצרור 
החיים, אמן.

בסוף הספר יצאתי מהרגלי הפעם וצרפתי לספרי קונטרס על פרשיות השבוע מתוך דרשות שנשאתי 
שנקטף  היקר  אחי  לזכר  עמי"  "בן  בשם  אותם  וקראתי  פרקים  ראשי  כתבתי  פרשה  ומכל  בשבתות, 
בדמי ימיו ואשר כל ימיו זיכה את הרבים והיה ממרביצי תורה ברבים, ובעמלו ובמרצו הקים בית כנסת 
נושא את שמו אחרי מותו. פעולותיו שפעל למען הציבור  המתנוסס לתפארת בקריית שמונה ואשר 
בקריית שמונה שלא על מנת לקבל פרס נודעו ברבים רק ביום מותו שרבים מבני העיר הדהימו אותנו 
בסיפורים שבחייו, רודף צדקה וחסד היה וכל מעשיו היו בצנעא, הלא הוא הרב אליהו אלמאליח זצ"ל 
וזוהי סיבה שקראתי אותו "בן עמי" כי מלת "בן" בגימטריא אליהו ומלת "עמי" בגימטריא אלמאליח. יהי 
זכרו ברוך ותפילתי להקב"ה שידריך את בניו היקרים בדרך של תורה והיראה לאחוז מעשה אבותיהם 

בידיהם.

ייתן לה כוח ובריאות למען תזכה לגדל את הילדים הרכים  לאלמנתו רחל הנני שולח את ברכתי וה' 
ולחנכם לפי רוח ישראל סבא.
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תקוותי שספר זה יהווה מעין נחמה לכל המשפחה ששיכלה אדם ענק ואציל רוח, תהיה נפשו 
צרורה בצרור החיים אמן.

ואסיים בציפייה לישועת ה' ולבניין בית מקדשנו ותפארתנו ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד.

יושב בסדר זה ספר תולדות אדם שנת "תרוממנה" קרנות צדיק לפ"ק.

המחבר 

חגיגת "חתונת הזהב". בתמונה גם דוד אלמליח, האח הבכור של הרב אברהם אלמליח

הרב אליהו אלמליח, אח הרב אברהם אלמליח
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חלק ג'

ישתבח הבורא החונן דעת אשר חנני וזיכני להביא לדפוס את הכרך הג' "בתוך עמי" אחרי אשר שני 
הספרים הראשונים זכו לברכת רבנים דגולים וגדולי תורה וגם זכו לפרס המועצה הדתית לתל אביב-יפו 

לספרות הלכתית על שם הגר"מ טולידאנו זצ"ל כאשר יבוא בעמודים הבאים.

הפעם אודה לה' חרגתי מהרגלי לכתוב חידושים על מסכתות ושמעתי לעצת מרן הראשל"צ הגאון 
האדיר הרב עובדיה יוסף שליט"א אשר יעצני לכתוב בירורי הלכות, והתחלתי לכתוב בירורים על הטור 

ונושא כליו וזהו החלק הראשון של הטור אורח חיים.

עליי להודיע מודעא רבא בפני רבותיי שאין ולא הייתה לי כוונה ח"ו לחלוק על אף פוסק או מפרש הטור 
או לחדש כהוא זה בעניין הלכה, אלא להפך דווקא הייתי קשור להלכה הפסוקה והמקובלת. ובאתי 
אך ורק לברר וללבן כדי לפרסם כאן איך רבותינו הגאונים ז"ל אשר מימיהם אנו שותים ניגשו לעניין 

הפסיקה לפי הש"ס והראשונים ז"ל.

כרך זה הראשון הינו דגם לכל אדם אשר ירצה לגשת אל המלאכה לדעת איך להסיק 
שמעתתא אליבא דהלכתא. אחרי לימודי הגמרא על בורייה על כל הראשונים ואח"כ 

יבין איך רבותינו בעלי הטור והשו"ע הגיעו לפסוק את ההלכה שלפיהם אנו חיים.

הנני  אחרים,  ובספרים  במקומות  המופיע  זה  בספר  פירוש  שיש  ויתברר  במידה 
גדולים  לדעת  והתכוונתי  שייתכן  זכות  לכף  שידונוני  הנכבדים  מהקוראים  מבקש 
אך מעולם לא ראיתי אותו פירוש אלא הכל השגתי אחרי טרחא של עיון או בלימוד 

חברים.

הנני תפילה שספרי יתקבל על ידי רבותיי די בארעא דישראל ודי בכל אתר ואתר 
בהבנה ובאהדה ויסכימו לקרוא בו כי זה חלקי מכל עמלי.

היקרים:  וחתניי  בנותיי  ואת  בניי  ואת  מב"ת  זהבה  רעייתי  את  לברך  הנני  ולבסוף 
עמרם אזולאי, יוסף יהודאי, משה בר מוחה ושלמה תורג'מן אשר הסבו לי קורת רוח 
והיו הגורם העיקרי שאתפנה לשבת ולמשוך בעט הסופר וכל הקרב הקרב ה' יאריך 

ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים.

יושב בסדר ונתתי אותה לכם מורשה אני ה' שנת התשמ"ג ליצירה 

החתנים שלמה תורג'מן ומשה בן מוחה
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הקדמת המחבר לספר "בתוך עמי"
חלק ד'

אודה לה' בכל לבב על שזיכני להעלות על הכתב את החלק הרביעי על הטור או"ח ולחדש את מה שחנן 
אותי להביע בהלכות שבת.

אינני מעז להחליט באופן סופי בעניינים העומדים ברומו של עולם אלא לפרש דברי חז"ל ולהבין את 
עמקי הסוגיות הקשות המופיעים בעניין זה, אך ההלכה לא תשתנה לעולם. וחובה על כל אחד ואחד 
היא לשים אל לבו שני דברים עיקריים. האחד הוא: הלימוד שישתדל בכל כוחו לחקור ולדרוש בתורתנו 
הקדושה כפי כוחו, והשני שלא לצאת כמלוא נימא מגדר ההלכה ובפרט בזמן שהוא עומד לקיים מצוות, 
שלא יחשוב שהוא מקיימן מאחר והוא מבין את טעמן אלא משום שניתנו לנו מפי בורא עולם ורק הוא 

יתברך יודע את הטעם הנכון של המצוות ואנו מקיימים אותן באמונה שלמה.

וראיתי לנכון להביא כאן בהזדמנות זו את דעת רבנו הגדול הרמב"ם ז"ל בשני מקומות: מובא בהלכות 
מעילה פרק ח' הלכה ח': ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינם כפי כוחו, 
ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה אל יהי קל בעיניו ולא יהרוס לעלות אל ה' וכו'. ולא תהיה 
עצים  אם  ומה  במעילה,  התורה  החמירה  כמה  וראה  בוא  חול.  דברי  בשאר  כמחשבתו  בו  מחשבתו 
ואבנים ועפר ואפר, כיוון שנקרא שם אדון עולם עליהם בדברים בלבד נתקדשו וכו' - ק"ו למצות שחקק 
לנו הקב"ה שלא יבעט בהן האדם מפני שלא ידע טעמן וכו'. ע"ש עד סוף ההלכה. הדבר השני מובא 
בהלכות תמורה פ"ד הלי"ג אחרי שגמר לכתוב דיני תמורה וז"ל: אעפ"י שכל חוקי התורה גזרות הם 
כמו שביארנו בהל' מעילה, ראוי להתבונן בהם וכל מה שאתה יכול ליתן לו טעם תן לו טעם. הרי אמרו 
חכמים שהמלך שלמה הבין רוב הטעמים של כל חוקי התורה וכו'. ומכאן יש ללמוד שבזמן שאדם לומד 
ומשקיע בלימודו לעיין ולהבין ונותן טעם לכל ציווי ולכל הלכה זה מצווה, אך אם לא זכה לתת טעם 
לא יתייאש וימשיך ללמוד, וגם אם לפני הבנתו לא מצא טעם שמתקבל על דעתו אינו פטור מלקיים 
אותה ההלכה והמצווה היוצאת ממנה. והחיסרון - יתלה אותו בשכלו ולא בדיני התורה ח"ו כפי שהובא 
לעיל ממה שכתב רבנו הרמב"ם ז"ל, וזוהי יראת שמים שלמה דהיינו יראת המלך מלכו של עולם, ויש 

לו הרבה לכתוב על עניין זה אך לא כיוון המקום.

והנני שוב מודה למלכו של עולם אשר הנחני בדרך זו וזיכני להוציא לאור את הספר הרביעי הזה. ואין 
זה כדי להתרברב או לקבוע שאני צודק ולא אחרים ח"ו, אלא הנני מבקש מכל מי שיגיע ספר זה לידו 
ויראה לנכון שיש להשיג עליי או להעיר לי הנני מבטיח בל"נ לשוב ולעיין ואפי' אם יש צורך לחזור בי, והרי 
מצאנו לרבותינו הגדולים ע"ה שחזרו בהם ואין בזה שום חיסרון לאדם והרבה פעמים אמרה הגמרא 

הדר ביה ר' פלוני מההיא וכו'.

הרבנית עם הנכדה הראשונה ליאת
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והנני תפילה לחונן לאדם דעת שיחזקנו להמשיך ללמוד וללמד לשמור ולעשות ככתוב: ראה לימדתי 

אתכם חוקים ומשפטים לעשות כן בארץ וכו' אכי"ר.

והנני בזה לבקש מבורא עולם שישלח רפואה שלמה לנוות ביתי ויחזקנה שתשוב לאיתנה. והנני להודות 
לה על אשר הייתה לי לעזר ועודדה אותי ללמוד וללמד ללא כל טרדא והנני אומר לה זכרתי לך חסד 
נעורייך. ייתן ה' שישלם לה פעולותיה לטובה בבריאות הגוף והנפש ותמשיך לחנך את כל המשפחה 

היקרה אמן ואמן.

ולבסוף שוב, הנני מתפלל למי שחנן אותי וזכינו ללמוד וללמד כפי כוחי שיה"ר מלפניו שיזכנו להמשיך 
באותו הדרך מתוך נחת ושלווה בחיי כל עם ישראל וביניהם בניי ובנותיי, חתניי וכלותיי, וכל משפחתי, 

שיזכו להמשיך בדרך התורה והיראה מתוך נחת ושלווה ונהורא אכי"ר.

המצפה לישועה הצב"י אלמליח 

תמונה משפחתית בחגיגת "חתונת הזהב"
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אמרי פתח
הקדמת היוזמים למהדורה שנייה של ספרי 'בתוך עמי' 

ברוך אשר יקים את דברי התורה, זכתה העיר דימונה שיקים בה את עולה של תורה ויעמיד בה רבנות 
מפוארת כבוד מורנו ורבנו הדיין הגדול ראב"ד מקודש הגאון רבי אברהם אלמליח שליט"א.

ופירי  היום פירות  נושאים עד  וההלכה  והנטיעות שנטע הרב בכל מקצועות התורה  העשיה התורנית 
פירות, ומעיין התורה שהנביע הרב זורם וטופח על מנת להטפיח.

התלמודיים  בשיעוריו  אם  הרב,  דברי  את  בצמא  לשתות  זכינו  אשר  ובניו  תלמידיו  העיר  בני  אנו 
המופלאים, או בשיעורי הרמב"ם וההלכה או בדרשותיו המקוריות של הרב, גאים ושמחים להיות בין 
תלמידיו ושמחים בתורה שבעל פה שינקנו ממנו ונהנים בתורה שבכתב - הנה הם ארבעת הכרכים של 

הספר הייחודי "בתוך עמי".

רבותינו  ובדברי  התלמודים  בדברי  הרב  של  הנפלא  והעיון  המקורי  הלימוד  על  מעידים  אלו  ספרים 
יוכל להבין מהי  ובשיטתיות  והלומד בהם ביסודיות  ושיבחו את ספרי הרב,  גדולים קילסו  הראשונים. 
הדרך אשר סלל לנו הרב בעומק עיונו ובדרך זו יוכל לילך וללמוד תלמוד והלכה מן המקור ועד למעשה.

שלושת החלקים הראשונים הנה כבר אזלו מן השוק ורבים שואלים ומבקשים אך הספרים אינם בנמצא. 
לזאת נחלצנו תלמידיו ואוהביו של רבנו הגדול להוציא לאור מחדש את ספרי הרב, ולהמשיך בזאת את 
פעולתה של הוועדה הראשונה להוצאת כתבי הרב אשר פעלו בה רבים וטובים, ונזכיר את מר ראובן 
לנשמת  עולמים  ותהא מזכרת  עיניו בהוצאתם,  לנגד  וחיבת ספרי הרב עמדה  ז"ל אשר אהבת  פרץ 

אבותינו הרב יצחק תורג'מן והחסיד רבי חיים אנקווא ומר דוד כהן עליהם השלום.

הננו מודים לכל אלו שסייעו בהמשך הפצת תורת רבנו הגדול, את רבני העיר את ועדי ומתפללי בתי 
הכנסת של דימונה וועדי המפעלים - איש איש כברכתו ברך אותם. מברכים את אלו שיסייעו ובעיקר את 

הלומדים וההוגים בדברי תורה אלו.

בבריאות  חוצה  מעיינותיו  ויפוצו  ולהאדירה  תורה  להגדיל  שיזכה  רבנו  נברך את  הקודש  מן  ובצאתנו 
איתנה וחיים טובים ומתוקנים לכל בני משפחתו, ובכלל הברכה תתברך הרבנית זהבה מנשים באוהל 
תבורך, שהשם יתברך ישלח לה רפואה שלמה. הננו מודים לבני הרב ולמשפחתו, לרב מאיר אלמליח 

שליט"א ולרב שמעון אלמליח שליט"א על עזרתם.

ויקוים ברבנו הגדול - ירחיב השם גבולך בתלמידים, וברוך אשר בחר בתורה הקדושה ורצה בעושיה, אלו 
העושים והמעשים מזכי הרבים לדורות עולם.

יוסף אלנקווה מאיר כהן  דוד תורג'מן   
רב אזורי חבל עזה מלפנים ראש העיר  ראש הישיבה בדימונה   
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דברי הערכה 
של הרב משה פיינשטיין בעל "אגרות משה" על הכרכים א'-ב'

New York כ"א באייר תשמ"ב בנוא יארק

שנתחבר  קטן,  ומועד  וביצה  וקידושין  גיטין  מסכתות  על  עמי"  "בתוך  החשובים  הספרים  ראיתי  הנה 
וכמו  ע"י הרב הגאון ר' אברהם אלמליח שליט"א, הרב הראשי של העיר דימונה שבארצנו הקדושה. 
סוגיות עמוקות  גדולתו של הרה"ג המחבר שליט"א בהסברת  א"י הספרים מראים  ששיבחום  גדולי 
בבקיאות וחריפות, ובטח ייהנו כל בני תורה מספרים אלו. ובאתי בזה לברך את הרה"ג המחבר שליט"א, 
שיצליחהו השי"ת במעשיו להרביץ תורה ויראת שמים, ויזכה לחבר עוד ספרים להגדיל תורה ולאדירה. 

ועל זה באתי על החתום לכבוד התורה ולכבוד הרב הגאון שליט"א. 

משה פיינשטיין
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פרס הרב טולידאנו לספרות תורנית
נימוק ועדת השופטים

בחודש שבט תשמ"א הוענק לאבא פרס לספרות תורנית הלכתית ע"ש הרב יעקב משה טולידאנו זצ"ל 
מטעם המועצה הדתית לתל אביב יפו, על הספר "בתוך עמי" א'-ב'. ואלה נימוקי ועדת השופטים:

זכות גדולה עלתה לתושבי העיר דימונה שהדרימו הרחק נגבה, ועל שממות החולות בנו 
ואדם, ושרביט מנהיגותם  ועד הטפחות במלוא החן לאלוקים  עירם המעטירה מהמסד 

הרוחנית נאמנה בידי רם הנודע לשם ולתפארה הרב רבי אברהם אלמליח שליט"א.

תוך מאבקי טרדות על משמרת גחלת ומתן צביון יהודי מקורי לעיר, השקיע עצמו כבוד 
פניני  בהעלותו  הדורים  ויישור  ההבנה  לעומק  בצלילה  והפוסקים  התלמוד  בים  הרב 
ובהלכות סבוכות, בשיטות של  בסוגיות  דרך המלך  והארות, בסלילת  חידושים, הערות 

חקר ושום שכל.

מקורות  בתוספת  לפרטיהן  הסוגיות  הרחבת  מוצאים  בספריו  עיון  שמרבים  ככל 
מהמפרשים והפוסקים, הקשורים לעניין, בדרך ובשיטה יפה ונאה.

שתי מטרות נעלות ניצבו לפני המחבר הנכבד: א. להעמיק בסוגיות הגמרא לשם הבנתן 
כוונתם של מפרשי הראשונים אשר משם מפכים  בוריין, תוך מגמה לחדור לעומק  על 
יום. ב. החזרת עטרת הלימוד  יום  מעיינות סעיפי ההלכות, לעיצוב הליכות האדם בחיי 
אליבא  שמעתתא  לאסוקי  לפנות  לבל  הקדושות,  בישיבות  נהוג  שהיה  כפי  למקורה 
על  ועמידה  בירורים  לאחר  התלמוד  במקורות  הפסיקה  יסודות  לבדוק  מבלי  דהלכתא 

הבדלי הגישה ודיוק בסברות בדרך של שאלה ופירוק.

פרייה,  יאכל  תאנה  נוצר  הרבה.  ושקידתו  לעמלו  ישווה  לפרי  הדגול  מחברנו  זכה  אכן 
להעלות על מכבש הדפוס שני חיבוריו החשובים הנודעים בשם "בתוך עמי". חלק ראשון 
בתוספת  וקידושין,  גיטין  בטיב  הדעת  את  המפרים   - וגיטין  קידושין  חידושי מסכתות   -
ביאורים על שו"ע הטור הלכות כתובות, וחלק שני – חידושים על מסכתות ביצה ומועד 

קטן בתוספת עיטורי תורה על פרשיות השבוע.

כגישתו להיכל ההלכה כן גישתו לפרשנות המקרא בטוב טעם ודעת נכוחה, חכו ממתקים 
וכולו מחמדים.

יהי נועם ה' עליו ומעשה ידיו יכונן, בבריאות ושלוות נפש להגדלת תורה והאדרתה. 

תעודת הפרס. הייתה תלויה בבתי כל הילדים של הרב
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פרס לספרות תורנית–הלכתית
ע"ש הרב יעקב משה טולידאנו זצ"ל

הרב אברהם אלמליח נולד בשנת תרפ"ה בעיר אלקלעה שבמרוקו. בצעירותו התחנך בחדר ובישיבות 
קטנות אצל רבנים הגאונים ר' יהודה אלמליח ור' מסעוד חזן זצ"ל

כבר בגיל י"ג נמנה היה עם אברכים הבכירים בישיבה הגדולה במרקש, ושם יצק מים ע"י מורו ורבו י' 
אדהאן זצ"ל ובגיל ח"י שנים הוסמך לרבנות.

בשנת תש"ד התחיל לכהן כראש ישיבה וכרב העיר אמיזמיז במרוקו ובאותה תקופה גם התמנה לכהן 
כיום  מכהנים  אשר  רבים  תלמידים  העמיד  ישיבה  ראש  בהיותו  מרקש.  בעיר  נשואין  כרושם 

כרבנים ושוחטים ומשמשים בקודש בארץ ובחו"ל.

מאז עלותו ארצה בשנת תשט"ז מכהן כרב העיר דימונה.

לפני כשנה הוענק לו כושר דיינות ע"י הרה"ר לישראל שליט"א

לאחרונה  וזכה  דתיים  וארגונים  רבניים  בארגונים  אלמליח  הרב  פעל  הציבורית  בעבודתו 
להוציא לאור ב' כרכים "בתוך עמי" על מסכתות: גיטין, קידושין, ביצה, מועד קטן, על הטור- 

הלכות כתובות ועוד.

על עבודתו הספרותית – הלכתית החליטה הועדה לספרות  תורנית – הלכתית להעניק לו 
את הפרס ע"ש הגרי"מ טולידאנו זצ"ל לשנת תשמ"א 



רב העיר דימונה

 "אין לך עבד יותר גדול מרב. לראות את הציבור, לא רק לשמוע אותו. 
 לשמוע אותו גם שהוא לא מדבר. להיות איתו, בכאב שלו, בדאגה שלו, בשמחה ובעצב שלו. 
זה רב. להיות ערני, פעיל. רץ ממקום למקום ומדבר לדבר"
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רב של אהבה ויראה
הרב דוד תורג'מן, ראש ישיבת דימונה ותלמיד של אבא

ושאל  אותו  פגש  ז"ל  אבי  לדימונה  הגיע  אלמליח  שהרב  הראשונה  בפעם 
מאיפה הוא. ראה שהוא תלמיד חכם. ענה הרב אלמליח: אני הרב של ירוחם. 
אבא אמור לו שירוחם עיר קטנה ושיבוא להיות הרב של דימונה, שלא היה רב. 
הציעו לו דירה במעברה, ללא דלת וללא חלון. אבא שלי הבטיח לרב אלמליח 

– רק תבוא, אנחנו נביא דלת וחלון.

וכך היה, הרב אלמליח היה הרב של דימונה וירוחם. רק כמה שנים אחר כך 
שלח הרב מכתב לרב נסים הראשון לציון, וביקש ממנו למנות רב לירוחם.

לפנים".  הפנים  "כמים   - אותי  אהב  והוא  הרב  אצל  בית  בן  להיות  זכיתי 
זה  גדולה בירושלים, שאל אותי ראש הישיבה מי  כשהגעתי ללמוד בישיבה 
כרב  היה שבימיו  סיפורים. אחד מהם  כמה  עליו  וסיפרתי  דימונה,  הרב של 
העיר אהב את כל התושבים ולא סבל שתהיה אופוזיציה בעיר. בימיו תמיד 

הייתה קואליציה "מקיר לקיר".

ראש העיר הראשון, גבי סבג, העריך את הרב אלמליח ורחש לו אהבה גדולה. 
עד השנה האחרונה היה מתקשר לרב בכל ערב חג לקבל את ברכתו לחג.

נזכור איפה הכול  בואו  ויש תלמידי חכמים. אבל  לומדים,  וכוללים, אנשים  ישיבות  יש בדימונה  היום 
התחיל. השיעור הראשון בגמרא היה בבית הרב. 

על השיעורים ברמב"ם סיפר לי הרב אלמליח כשהוא אוחז בידי: "בגיל 14 קרא לי ראש הישיבה ואמר לי, 
בעוד שבועיים יש לך מבחן על מורה נבוכים. אתה חושב שלא עמדתי בזה? ימים ולילות ישבתי ולמדתי. 
נבחנתי וקיבלתי מחמאה". הייתה לו שקידה עצומה. מעולם לא נכנסנו לבית הרב ולא מצאנו אותו עם 
ספר פתוח. בתור ילדים התפעלנו ממנו, אהבנו אותו, פחדנו ויראנו ממנו. כל פעם שהגעתי שאל אותי: 

"ואיפה אתם עכשיו? באיזה דף?" פחדתי מהשאלה הזו.

הרב אלמליח מילא בערב פסח את בית הכנסת בסיום מסכת. צריכים לשמוע את הדרשה שלו בשבת 
הגדול, איך הרב מדבר וחורז הרמב"ם ומסיים ברמב"ם בהלכות מקוואות ב"טבילה במי הדעת".

זה היה הרב שלנו: אהבה ויראה!

הרב יצחק תורג'מן, ידיד קרוב של הרב אברהם אלמליח
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עצרת התעוררות 
 במלאת שלושים להסתלקותו של מו"ר הרב הגאון סבא דמשפטים

הדיין המצוין הרב אברהם אלמליח זצוק"ל
בד' בתשרי תשע"ג נערכה בבית הכנסת "אוהל יצחק" בדימונה עצרת לזכרו של אבא. היא אורגנה ע"י 

המועצה הדתית דימונה ורבני העיר ורבים השתתפו בה.

להלן תקציר הדברים שנאמרו לזכרו:

ישראל נבון, ידידו ויד ימינו במשך עשרות שנים 
ראש העיר דימונה לשעבר ויו"ר המועצה הדתית

אפשר לספר על הרב אלמליח ימים שלמים. הרב היה שותף למאבקים בעיר דימונה בדרך ארץ וברוח 
טובה. 

היה מנהיג של בית הכנסת "אוהל יצחק". כשכיהנתי כראש העיר התקבלה אצלי בקשה כי בשבת ייסגר 
הכביש הסמוך לבית הכנסת הזה, שהיה בית הכנסת המרכזי בעיר. הרב התנגד לבקשה ואמר: "אם 
אסכים שיאסרו נסיעה ברחוב הזה, משמעותו שאני מתיר נסיעה או מתעלם 

מנסיעה בשבת בשאר רחובות העיר".

הייתה לו גישה ממלכתית, ציבורית ורבנית. היה גאון בתורה וגאון בחכמה. ידע 
איך לדבר אל כל אחד וידע לקרב את הציבור אליו.

חינך את ילדיו על התורה ואהבת הארץ, שני בניו שירתו כקצינים בצבא.

איש שראית בו סמל היושר.

היה חזן בבית הכנסת שעשה הכול - שליח ציבור, קורא בתורה, בעל תוקע 
אתה  כאשר  ובחינם.  באמונה  הציבור  את  לשרת  שיש  למדתי  ממנו  ודורש. 

משרת באמונה ובחינם הציבור לא מתלונן אלא מעריך.

אהבתי אותו, ומאז שעזב את דימונה דיברנו כל יום שלישי ועודדנו זה את זה.

מאיר ושמעון מקבלים תעודה של רישום בספר הזהב של הקרן הקיימת, לרגל פרישת אבא 
מכס הרבנות בדימונה. אבא נעדר מהטקס בשל אישפוזו בבית חולים.
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הרב הגאון דיין שלום, הרב הראשי הספרדי של דימונה
בבית הכנסת הזה אהבו מאוד את הרב אלמליח גם שנים רבות אחרי שעזב את העיר. 

התקבלתי  ותמיד  עצה,  לקבל  מנת  על  הלילה  של  מאוחרות  בשעות  לביתו  נכנסתי  בחור  כשהייתי 
ולעבור  בטוחה  עבודה  לעזוב  רמון,  מצפה  של  לרב  להתמנות  אם  התלבטתי  כאשר  מאירות.  בפנים 
עם המשפחה, התייעצתי עם הרב. בסופו של דבר התמניתי לרב של מצפה רמון כי סמכתי על הרב 
והאמנתי בו, הוא הבטיח לי שידריך אותי בתפקידי החדש. סמכתי על ההדרכה שלו. היו לו כוח וסמכות 

ומי שהתייעץ אתו הלך אחריו בעיניים עצומות.

אחרי שנים, כשהתמנה לדיין בבית הדין בבאר שבע, ויתר על משרת רב העיר ועזב את המשרד. המינוי 
לדיין היה התגשמות שאיפה שלו, הוא רצה לשבת בחברת דיינים. 
בבית  ישב  בצעירותו  וכבר  במרוקו,  עוד  הכיר  הדיינות  נושא  את 

הדין במרקש יחד עם הרב מכלוף אבוחצירא.

הרב המליץ עליי להחליפו כרב העיר אף שלא השתתף בוועדת 
המכרז והיו עוד מועמדים, אבל הרב העדיף אותי כי הכיר אותי.

התחושה הייתה כמו אבא, כל מי שהתייעץ אתו הרגיש כמו הבן 
שלו.

"לא  כגון:  ענווה.  מתוך  כתיבה  חשים  בספריו,  מעיינים  כאשר 
התכוונתי לדרשה גדולה"... או "בפירוש זה התכוונתי..."

בשיעוריו לפני אברכים הייתה דריכות. האברכים ידעו שיצאו מכל 
שיעור שלו עם חידוש.

כל מי שהכיר את הרב, כל מי שקיבל ממנו עצה, בכה על האבדה 
הגדולה בהסתלקותו.

הרב הגאון יצחק אליפנט, רב העיר האשכנזי
השבת נקרא פרשת "וילך". בפסוק הראשון כתוב "וילך משה" ולא 

כתוב לאן הלך. בפסוק הבא כתוב "בן מאה ועשרים שנה..."

סבא שלי זצ"ל הסביר: תמיד בשבת "תשובה" נקרא את פרשת 
"וילך". משה נמצא ביומו האחרון ובכל זאת כתוב "וילך משה". ללמדנו שכל הזמן אדם צריך להיות 
עוד  תהיה  ומחר  מאתמול,  טוב  יותר  יהיה  היום  להתקדמות.  שאיפה  של  במצב  "וילך",  של  במצב 

הרבנים הראשיים של דימונה הרב יצחק אליפנט והרב שלום דיין עם האדמו"ר בבא ברוך אבוחצירא
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התקדמות לעומת היום. לא מברכים על מצוות התשובה, כי תשובה תמיד צריך לעשות, בכל עת צריכה 

להיות השתדלות לשוב ולהתקרב לקב"ה.

לאן  להם  אין  "עומדים",  המלאכים  את  הכתוב  מכנה  "בהעלותך"  לפרשת  זכריה  מספר  בהפטרה 
להתקדם. אבל אנשים נקראים "הולכים", בהתקדמות מתמדת.

כל בוקר בשעה 8:00 הרב אלמליח היה מתייצב במשרד וכל יום נראה כאילו זו הפעם הראשונה שלו 
בעבודה. הייתה בו תכונה חזקה של "וילך" - איש בעל חזון, בעל ראייה 
כמו  ציון.  שיבת  על  טובה  ראייה  ישראל,  עם  על  טובה  ראייה  למרחוק, 
שקראנו בפרשת השבוע "ניצבים": "ושבת עד ה' אלוקיך... ושב ה' אלוקיך 

את שבותך..." מבחינת הרב החזרה לארץ צמודה לחזרה למקורות.

הייתה לו אהבת תורה מיוחדת במינה. הרב אהב את כולם. הייתה תכונה 
מיוחדת - הוא לא פחד מאף אחד. 

בשבת אחרי ה"שבעה" של הרב נתתי דרשה בבית הכנסת לעילוי נשמת 
הרב. אחד המתפללים, אדם שקט שאף פעם לא מדבר ולא בולט, ביקש 
ילד  היה  כי כאשר  והוא סיפר  זילברמן,  את רשות הדיבור. שמו עמיאל 
משפחתו גרה בשכנות עם משפחת הרב והוא זוכר כי בחג הסוכות הרב 
היה מזמין את כל ילדי השכונה לסוכה ונותן להם סוכריות. היום, הילד 

הזה אדם שומר תורה ומצוות, ומי יודע אולי בזכות חוויית ילדות זו.

ולמדנו  אותי  דבר שיתף  בכל  לבן.  כמו  אליי  הרב התייחס  אישי,  באופן 
יחד. הדריך אותי. ומה שאני היום, אני זוקף לזכותו, אני חייב לו את זה בין 

הרבה דברים אחרים.

אין לי ספק שהרב זצ"ל עומד מול כיסא הכבוד ללא פחד אפילו מהקב"ה 
ואומר לו בנחרצות: "מספיק! די לצרות עם ישראל, עם ישראל זקוק עכשיו לגואל". אמן.

הרב דוד תורג'מן, חבר לשכת הרבנות דימונה
בדימונה הרב זצ"ל דרש ולימד תורה ילדים רבים במשך עשרות בשנים. היו אלה זמנים שהעיר דימונה 

הייתה שממה מבחינה רוחנית.

כילדים למדנו הרבה מהרב. למדנו מהי תפילה, למדנו מהי תורה ומהו תלמיד חכם. 

הרב פתח בית מדרש בשבת אחר הצהריים עם כיבוד של סעודה שלישית, הוא לימד הרמב"ם מורה 
נבוכים ואנחנו כילדים היינו באים כי היה אוכל ופירות.

שר הדתות/שר הפנים ד"ר יוסף בורג בביקורו בדימונה
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ויצאו ללמוד בישיבה תיכונית. הם סללו את הדרך  יעזבו את הבית  היה אך זה טבעי שבניו של הרב 
יזמו  הדתית  המועצה  ראש  עם  יחד  שהרב  הייתה  והמעודדת  הגדולה  המחמאה  רבים.  נערים  לעוד 
מלגות לימודים בתקופת פסח לתלמידים מדימונה שלמדו בישיבות מחוץ לעיר. בחופשות מהישיבה, 
כשפגשתי את הרב הוא שאל אותי איזו מסכת אנחנו לומדים, וזאת לא על מנת לבחון אותי חלילה, אלא 

לחזק אותי שלא אפחד. הוא נתן לי להרגיש כמה אני חשוב שהלכתי ללמוד בישיבה.

לעבוד  נוסע  היה  הרב  כולל.  והקמנו  בדימונה  לגור  משפחתי  עם  חזרתי  שנה  וחמש  כעשרים  לפני 
בכל  זאת  עשה  הוא  בכולל.  וללמד  להגיע  גדולה  שמחה  לו  הייתה  ותמיד  לדימונה,  וחוזר  בירושלים 

הזדמנות.

היום דימונה ברוכה בתורה, בזמנו לרב לא היה אכפת איזו כיפה יש לאדם מתחת 
לכובע, העיקר שעושים למען התורה. הרב הקים את הכולל "גאון יעקב" ע"ש רבו 

הרב חכם יעקב דהאן זצ"ל. הרב התרגש מכל אברך שיושב ולומד תורה.

הראשונים  בזכות  והכול  תורה  ושיעורי  יומי  דף  כנסת,  בתי  יש  בדימונה  היום 
שעברו בעיר ולימדו ודרשו בכל מקום. כל התורה של היום בדימונה נזקפת לרב 

אלמליח זצ"ל.

"רבי מאיר אומר גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלים לו ולכל 
העולם כולו". אדם שעושה מעשה של זכות מזכה את העולם כולו במשהו, וזאת 
בראייה כללית. אבל כאן מדובר ביחיד מהפכן, יחיד שהחליט לעשות מהפכה. 
הרב היה מהפכן גדול. ראינו זאת בירושלים. בזמנו, לא הבנו איך הרב עוזב את 
הרב  אבל  תושבים.  אלף   40 של  גדולה  עיר  ממלכה,  הייתה  כבר  היא  דימונה. 
היה בעל חזון, הוא נתן לבאים אחריו, לאלה שהדריך ולימד, לפעול. הרב הלך 
ממידת  בא  זה  וכל  להמשיך.  לאחרים  ונתן  והשררה  מהכבוד  ברח  לירושלים, 
וענקי הדור  גדולים  גדולתו. איך  וחשנו את  לירושלים ראינו  ענוותנותו. כשהגיע 

משחרים לפתחו.

כשחברו מאיר אלפסי נפטר, הרב הגיע להלוויה. ביום ההלוויה התקיימו בחירות לרבנים הראשיים, והרב 
היה יו"ר ועדת הבחירות. אבל הוא הגיע להלוויה בענווה ובפשטות.

מספרים שהיה מגיע למשרדו כרב העיר בשעה 8:00 בבוקר. זו גדולה! כשכיהן כמנהל בתי הדין הגיע 
עוד לפני הפקידים. זו גדולה!

ר' חיים מוולוז'ין אמר: כשאדם צדיק נפטר מן העולם, מידותיו לא נעלמות אלא ממשיכות להתקיים 
בעולם הזה. בדימונה נמשיך להגדיל תורה ולהאדירה מכוח כוחו של הרב אלמליח זצ"ל.

 הרב האשכנזי הרב יהושע נפתליזון והרב השכונתי 
 הרב יהושע אוליאל כיהנו בתקופתו של 

הרב אברהם אלמליח בדימונה
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בתוך עמי
הרב יוסף אלנקווה, רב בגוש קטיף )לשעבר(, תלמידו

בבואנו לספר מעט על הרב אלמליח ראוי לפתוח במה שאמרו רבותינו במסכת סוטה: 

"ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי, ּבֹוא ּוְרֵאה ַּכָּמה ְּגדֹוִלים ְנמּוֵכי ָהרּוַח ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
ַקָּים, ָאָדם ַמְקִריב עֹוָלה, ְׂשַכר עֹוָלה ְּבָידֹו. ַמְקִריב ִמְנָחה, ְׂשַכר ִמְנָחה ְּבָידֹו, ֲאָבל ִמי ֶׁשַּדְעּתֹו ְׁשָפָלה, ַמֲעֶלה 
ָעָליו ַהָּכתּוב, ְּכִאּלּו ִהְקִריב ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ֻּכָּלן, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ִזְבֵחי ֱאֹלִקים רּוַח ִנְׁשָּבָרה". ְוֹלא עֹוד, ֶאָּלא ֶׁשֵאין 

ְּתִפָּלתֹו ִנְמֶאֶסת, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ֵלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה, ֱאֹלִקים ֹלא ִתְבֶזה".

ורבנו משחר  מורנו  היה  יחדיו  בו  ופשטות חברו  וענווה  ואכן, אחד מגדולי תלמידי החכמים שגאונות 
ילדותנו, הגאון ראש אבות בתי הדין הרב אברהם אלמליח זצוק"ל, רבה של דימונה.

הלמדנות שלו הייתה שם דבר, ורבים מגדולי הרבנים ידעו שאם יש איזה רמב"ם קשה רבנו ידע להסבירו 
בטוב טעם ודעת.

מימיו לא הלך בגדולות ובנפלאות ממנו, והתרחק מן השררה כמטחווי קשת.

הגדול  הגאון  ורבו,  מורו  אצל  היה  הרב  של  הגידול  בית 
יהודה אלמליח עליו השלום, שעמד על גדולת  דודו רבי 

תלמידו וחריפותו ממש מילדות.

הפקחות והשנינות שהיו בו ברב הועילו לו הן ליישב קושיה 
תלמודית חזקה והן לנסוך חן אצל קהל עדתו, לכל איש 

באשר הוא.

מידות טובות הן קניין האדם ובניינו. מעולם לא היה חייב 
לאיש דבר ולא רצה להיות תלוי במתת של איש כזה או 
אחר. אף את ספריו לא חשב להוציא לאור אלמלא קם 
ועד ציבורי להפצת תורתו, וככה נולד הספר "בתוך עמי" 
אשר כעדות הרב היה ביטוי ליסוד חייו וסודם, כי הוא יושב 

בתוך עמו.

וכדרך שנהגו חכמי מרוקו אבותינו לא הסכים לקבל כסף 
עבור ספריו אלא פיזר ונתן, ופעם אמר בתמיהה "שאנשים 

ישלמו לי על ספר שהוצאתי?"

הרב יוסף אלנקווה בהכנסת ספר התורה
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צורך  כשהיה  להתיר  דהיתרא  כוחא  בעל  להיות  בעדו  עצרה  לא  ברב  הנועזות של הפסיקה שהייתה 
מהכיעור  להתרחק  הקפיד  גיסא  מאידך  הדברים.  יתקבלו  וכיצד  השואל  האיש  מי  הבנה  עם  מיוחד, 
ומהדומה לו. למשל, דעתו מאוד לא הייתה נוחה משימוש בדרך כלשהי בתנור לאפייה של מאפה חלה 
ומיני בשר באמרו "התרחק מהכיעור ומהדומה לו", וכן משיטות שונות של שימת אוכל על פלטה בשבת, 

והיה אומר בחיוך "לא כל מה שמותר לפי ההלכה עושים לכתחילה".

כמידת גדולי הדיינים לא יכול היה להתמהמה ולהמתין בהתרת עגונה 
בארץ וברחבי תבל או במתן גט כשצריך, ולפני הכול עמל וטרח הרבה 

להשכין שלום בין איש לאשתו.

סייעתא דשמיא
כאשר אדם טורח ועמל לשם שמים, מן השמים מסייעים לו. לפני שנים 
רבות הגיעה כלה להירשם לחתונה ולרב הייתה הרגשה שיש בעיה עם 
יהדותה. מיד קראה לאמה ובבירור קצר וקולע הבין שאישה זו שאמנם 
התחנכה בבתי ספר דתיים מחויבת בגיור. הכלה החלה לצעוק בצר לה 
ואיימה לערב עיתונאים. כשנרגעה חייך הרב ואמר לה בשקט אם תרצי 
נוכל לסדר את העניין בלי רעש ומאומה, ואם תרצי לכי לעיתונאים - אולי 

הם יסדרו לך חופה וקידושין.

הטוב  הצד  על  סודר  והעניין  לסייע  מאוד  מעוניין  שהרב  הכלה  הבינה 
ביותר, כאשר הרב עצמו ערך לה חופה וקידושין כדת משה וישראל.

בשבתות היה מוסר לנו בני הישיבות הצעירים שיעור מעמיק ברמב"ם בהלכות שבת, והרבה פעמים היה 
מעמיד את כל חידושו על מילה אחת ברמב"ם.

פעם חזרנו מתפילת מנחה של שבת ושיעור ברמב"ם וליוויתי את הרב לביתו. פתאום משך הרב את ידי 
ואמר לי "בוא נלך מסביב". כשהלכנו אמר לי "ראיתי שבכניסה לבניין ישבו נערים שהדליקו רדיו, אם 
הם יראו אותי יתביישו ממני ויכבו את הרדיו ונמצא שגרמתי להם לעבור עוד עברה, לכן העדפתי שנלך 

מסביב".

אנשי דימונה ידעו שעם הרב לא מתווכחים. באחד מימי הפורים התחפש מישהו לנוצרי והיה עליו מעין 
צלב. כשהרב ראה זאת הוא תלש את הצלב ואמר לנער "זה אסור". ובזה נגמר העניין.

פוליטיקאי אחד התווכח עם הרב והרב אמר לו "אתה יודע מה ההבדל בינינו? אתה נבחרת אני נבחנתי...".

טקס הקמת המועצה  
הדתית בדימונה
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ואכן, הן בחוצה לארץ והן כשהרב עלה לארץ והוזמן להיבחן אצל הראשון לציון, התפעלו ממנו באופן 

מדהים - איך כזה חכם צעיר יודע היטב תלמוד והלכה. והדבר חזר על עצמו כשנבחן בדיינות.

הערצתו לרמב"ם הייתה בלתי מסויגת. בכל יום שישי היה מסתפר על פי פסק הרמב"ם.

מדהים היה לשמוע בכמה זמן וכיצד ידע את המורה נבוכים על בוריו. כשהיה כבן שבע-עשרה, כשלמד 
אצל גאון הגאונים רבי יעקב דהן, נתן לו הרב את מורה הנבוכים ואמר לו שעליו ללמוד ולהבין על הספר 

ולהיבחן עליו בתוך שבועיים. ואכן חלפו שבועיים והרב נבחן על כל הספר עד תומו.

החכמה מ"אין" תימצא
אחד הדברים היסודיים ששמעתי מהרב היה כאשר שאלתיו באחת מעתות הרצון מניין הגאונות שלו. 
מובן שהוא דחה בשתי ידיו את שבח הגאונות אבל אחר כך ענה לי תשובה מדהימה שיש בכוחה ללמדנו 

על דרך לימוד התורה של הדורות הראשונים.

"במרוקו לא היה לי ש"ס שלם", אמר הרב, "ופעם פגשתי חבר שהייתה לו מסכת בבא בתרא ולי הייתה 
מסכת בבא מציעא. ידענו שניפגש בעוד חודשיים, החלפנו בינינו את הספרים וידעתי שבעוד חודשיים 

עליי להחזיר את מסכת בבא בתרא. הייתה לי ברירה? למדתי את המסכת בחודשיים...".

מי שנכנס לבית הרב והתבונן בספרייה שלו ראה שהרב היה מעיין תלמודי כאחד הראשונים, וספריו היו 
בעיקר , ספרי תנ"ך, תלמודים ומדרשים, פוסקים וספרי הראשונים.

הרב היה מתבייש לעמוד בפני גדולים בחשבו שהוא איש פשוט. היה זהיר ומחושב בכל דבריו וענייניו.

מחשבתו הייתה מקורית מאוד, והמעיין בחידודי פרשיות השבוע מוצא בהן טוב טעם וחשיבה מקורית 
ומעניינת.

זכורני כי בשנת העשרים או עשרים וחמש לדימונה הייתה כתבה נרחבת על הרב ופועלו והרב נשאל 
מהן שעות העבודה של רב עיר. חייך הרב ואמר: עשרים וארבע שעות.

בהסכמות של הרבנים לספרי הרב כתבו שמפליא לראות היאך רב נמרץ ופעיל בכל ענייני העיר מוצא 
זמן ללמוד בעיון מופלג.

השעות המיוחדות שבהן למד הרב היו באישון לילה, ושעות השינה של הרב היו מועטות ביותר.

הרב אברהם אלמליח בבית הכנסת המרכזי בדימונה, בית 
הכנסת שבו שימש חזן, בעל קריאה ומנהיג
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הערצה לרבנית
חשוב לציין את ההוקרה וההערצה של הרב לנוות ביתו הרבנית שתחיה, שה' ישלח לה רפואה שלמה, 
שאפשרה לרב לעסוק בתורה ובצורכי ציבור כשאת עול הבית וחינוך הילדים העמיסה על שכמה. העניין 

הזה היה כל כך חשוב לרב והוא כתב זאת בהקדמתו והתכוון לכל מילה שכתב שם.

גדולה  בכוונה  שנאמרה  תפילה  רחל,  בקבר  שלה  התפילה  על  גדולה  בהתרגשות  מספר  היה  תמיד 
ובתמימות מופלגת:

כשנתמנה הרב לדיין ומנהל בתי הדין בירושלים היה נוסע מדי יום לדימונה, עד שהרבנית 
אמרה לו שכדאי לעבור לירושלים להקל עליו. הרב היה כל כך טרוד בעבודתו ואת העברת 

הדירה עשו הבנים הרבנים שיחיו עם האם.

כשהגיעו לירושלים וסידרו את הבית אמרה הרבנית לרב שהיא התפללה בקבר רחל. שאל 
הרב על מה התפללה והיא אמרה לו: "בכיתי ואמרתי לרחל אמנו כמו שאת התפללת על 
הבן שלך יוסף שיחזור הביתה, ככה אני מתפללת שהילדים שלי יעברו גם כן לירושלים 

לגור איתי. והתפללתי שבזכות רחל אמנו גם הם יעברו".

אמר לי הרב: "התפעלתי מאוד מהתפילה המרגשת שלה ואמרתי לה מיד שאדבר עם 
הילדים ואשאל אותם אם גם הם רוצים לבוא לגור בירושלים, ובתנאי שאם הם לא יוכלו 

היא תקבל זאת. ביקשתי מהילדים וברוך ה' הם הסכימו".

אי אפשר לתאר את הערצתו של הרב לרבנית. תמיד התפעלנו לראות איזה כבוד ואיזו 
הערכה יש לרב לנוות בית, מתוך הכרת הטוב האמיתית שהייתה בו.

כבוד מהרב עובדיה
הרב היה מתפלל לעתים אצל מרן הראשון לציון הגר"ע יוסף זצוק"ל, ושניהם גרו ברחוב 
אחד. לאחרונה הפסיק לבוא. שאלתיו מדוע וענה לי שמכיוון שכאשר הוא נכנס הגר"ע 

עומד מפניו. פעם אחת שאל אותו הגר"ע בעצמו מדוע הפסיק לבוא אליו, וכשענה שזה מפני שהרב קם 
לכבודו אמר לו הגר"ע בחיוך "זה הבית שלי ואני יכול לעשות בו מה שאני רוצה"...

ערב פסח אחד הגיע מרן הראשון לציון הגר"מ אליהו זצוק"ל לבית הרב וחבילת מצות בידו, ואומר לרב 
"הבאתי לכבודו מצות". שאל הרב "ככה לטרוח בערב פסח?" אמר לו הגר"מ שיש לו שאלה ברמב"ם. 
כשציין היכן ברמב"ם השאלה ענה לו הרב מיד "נכון, הרמב"ם הזה קשה מאוד, אבל יש רמב"ם אחר 
שמסביר אותו" וציטט את המקור האחר ברמב"ם. אמר הגר"מ לרב שהיה עמו, "אמרתי לך שרק הוא 

מבין ברמב"ם".
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מי שראה את הרב מחזיק רמב"ם ביד מהמהדורה הקטנה החביבה על הרב, הבין מהי אהבתו והערצתו 

לגדול עולם זה.

דיינים ורבנים רבים ידעו כי עצה טובה והלכה ברורה ימצאו אצל הרב כי גאונות בתורה וחכמת חיים 
חברו להן יחדיו אצל רבנו הגדול. הוא ידע לשלב את שני הדברים הללו היטב ובכל הלכה שהתעמק ראה 
את מרחביה ומנגד את המציאות, ובשכל תורני חד היה מחבר הלכה ומעשה יחדיו. כמו כל אמן שיש 

בידו כלי המלאכה הראוי לעבודתו, ככה היה לרב כלי המלאכה שהוא השכל. 

מורגלים בפיו היו דברי הרמב"ם בפירוש המשניות על מסכת חגיגה פ"ב משנה א': 

"כל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו כאילו לא בא לעולם - פירוש כי העדרו מן האנושית והיותו כשאר 
בעלי חיים טוב למציאותו ממציאותו אדם, מפני שמבקש לדעת הדבר חוץ מדרכו ועל מה שאינו בטבעו, 
כי לא ידמה מה למעלה ומה למטה אלא אויל בצורת הנמצאים, וכשירצה האדם הערום מן החכמה 
לחשוב עוד שידע מה שעל השמים ומתחת לארץ בדמיונו הנפסד שהוא מדמה אותם כמו בית ועלייה, 
וכמו כן מה שהיה קודם שנבראו השמים ומה שיהיה אחר שייפסדו השמים, תוציא אותו זו המחשבה 

אל השיגעון ותימהון הלבב.

ועניין זו המילה המפוארה וזה העזר הא-לקית. באמרם כל שלא חס על כבוד קונו, רוצה בו מי שלא יחוס 
ויחמול על שכלו, כי השכל הוא כבוד השם, ושאינו יודע שיעור זה הדבר שניתן לו נשתלח עם תאוותו 
ונמשל כבהמות. וכן אמרו מי שלא חס על כבוד קונו זה העובר עבירה בסתר. ואמרו במקום אחר אין 
המנאפין מנאפין עד שתיכנס בהן רוח שטות וזה אמת כי בעת התאווה, איזו תאווה שתהיה, אין השכל 

שלם".

והיה מסביר שה' יתברך ברא את האדם ונתן לו את המתנה היפה ביותר – השכל, ומי שרוצה לכבד את 
קונו עליו להשתמש בשכל כראוי על פי התורה הקדושה ודברי רבותינו זכרונם לברכה.

כאשר המשפחה היקרה מתקבצת לעשות נחת רוח לנשמת הרב ומוציאה ספר זיכרון לחכם השלם, 
הריהי מזכה את הרבים ואת עם ישראל בכללות בספר שחובה על כל איש לקרוא אותו, לראות לנגד 

העין את עמוד האש שראינו בעינינו ולומר עליו – כזה ראה וקדש.

מכתב הערכה על עזרתו של הרב אברהם אלמליח לצה"ל
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הבית של כולם
אני זוכרת כילדה שהבית שלנו היה בית חם, בית פתוח, 

ושתמיד היו בו התרחשויות.

נחתמו  בביתנו  בדימונה.  העניינים  מוקד  היה  ביתנו 
קואליציות עירוניות, בדרך כלל קואליציה מקיר לקיר כי 
זו הייתה שאיפתו של אבא. אני זוכרת צעקות וויכוחים עד 
לשעות הקטנות של הלילה שהסתיימו בחתימה והשקת 

כוסיות "לחיים".

אבא היה דמות משמעותית ודומיננטית בעיר. כל ראשי 
בדימונה,  שביקרו  אחרים  ונכבדים  שרים  וכן  המדינה, 
אבא קיבל את פניהם כרב העיר. נערכו לכבודם סעודות 
מלכים, ולפרנסי העיר היה חשוב שאבא כרב עיר ודמות 
בנוכחותו. אבא  יכבד את המעמד  בדימונה  משמעותית 
הציע שאמא תהיה אמונה על הכנת הסעודות. אני זוכרת 
סעודה  מבשלות  וחברותיה  אמא  בבית:  רבה  פעילות 
עבור ראש ממשלה, שר, מנכ"ל משרד ממשלתי וכדומה. 

לרוב הסעודות נערכו בביתנו.

ביקשה  המכובדים  או  השרים  מנשות  אחת  לעתים, 
אמא  שהוגשו.  המנות  אחת  של  המתכון  את  מאמא 
בישלה מצוין, אך כאישה מרוקאית מיומנת הבישול היה 
מדויק.  מתכון  עפ"י  לא  העין",  ו"לפי  אינטואיציה  עפ"י 
הייתה מכתיבה להן: "קצת מלח... לפי העין... עד  אמא 
שהמים יכסו... איך שאת מרגישה..." הן לא הבינו אותה...

לא  אורחים  לנו  היו  רבות  שבשבתות  לי  זכור  כילדה, 
שהגיעו  תורה  ושומרי  מצווה  שלוחי  רבנים,  צפויים. 
לדימונה לשבת, ומבחינת כשרות ושמירת שבת סמכו רק 
על בית הרב. עד היום אני נפעמת מהידיעה שלא משנה 
מי האיש, מאין הגיע ולאיזו מטרה, הוריי פתחו את ביתם 

ואירחו אותו בסבר פנים יפות.

הרב אלמליח עם שמעון פרס 
בביקורו בדימונה

הרב אברהם אלמליח מקביל את פני 
ראש הממשלה מנחם בגין בביקורו 

בדימונה בלחם ויין
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באחת הפעמים התארחו בביתנו אברכים בלבוש חרדי. 
שנים  אותו  ושרנו  ביידיש  לשבת  פיוט  אותנו  לימדו  הם 

רבות בשולחן השבת.

היה רב בלבוש ספרדי מסורתי שנהג להגיע אלינו ממירון 
כזו  דמות  טוב,  סבא  מין  בעיניי  נראה  הוא  ימים.  לכמה 

מהאגדות. 

אורחים נוספים שהגיעו אילנו לעתים קרובות היו רבנים 
של  נפש  ידיד  ובמיוחד  אבוחצירא,  משפחת  משושלת 

אבא עוד מימים ימימה הרב מכלוף אבוחצירא. 

גם קרובי משפחה ומכרים של הוריי עוד מהכפר במרוקו 
יום  אלינו להתארח, בסתם  ולהגיע  אותנו  יכלו להפתיע 

של חול או לשבת. 

הרב אברהם ורעייתו הרבנית בקבלת פנים לראש הממשלה הגב' גולדה מאיר

הרב בקבלת פנים ליצחק רבין



דיין ומנהל בתי הדין הרבניים

"מלך במשפט יעמיד ארץ"
 "דיין חייב אומץ. בלי אומץ אין משפט. אם כל פעם שיכתוב פסק דין 
 יחשוב מה יאמרו עלי ומה יגידו אז הוא מסלף את הדין. היום אנשים לא נותנים שוחד לדיינים, 
במקום כסף היום יש פופולריות. הפופולריות מכשילה את הדין"



102



ייו
 ח

על
מפ

103103

דיין עד ימיו האחרונים
במשך ארבע שנים ישב אבא כדיין בבית הדין בבאר שבע. אחר כך מונה למנהל בתי הדין הרבניים בארץ, 
שר הדתות דאז היה: אבא שימש בתפקיד כשמונה שנים. בהמשך קיבל מינוי זמני להיות דיין בבית הדין 
הגדול. בגיל 68 עזב את בית הדין ופרש לפנסיה. בפנסיה היה בוחן תלמידים לדיינות. בבחינות בעל פה 
היה נכנס בדברים עם הנבחנים לפני הבחינה, היה מרגיע אותם ומשחרר אותם מההתרגשות. הרבה 
כולם לראות  בו. כשבדק את המבחנים, אסר על  מהנבחנים מעריכים את הגישה האנושית שהייתה 
את המבחנים. הוא בדק אותם במהירות האפשרית כי ידע עד כמה הנבחנים מודאגים ורוצים לקבל 

תשובות.

צודק, ומעביר על מידותיו
הרב אליהו אברג'ל, דברים שנאמרו בשבעה

אני עדיין לא מאמין, לא מעכל, לא יכול לומר רבי אברהם זצ"ל. חשבתי שהאדם הזה יחיה עד מאה 
ועשרים, כך הוא היה נראה. חבל על דאבדין ואינן משתכחין. יש גדולים בתורה אבל לא גדולים בדרך 

ארץ, לא גדולים במוסר, לא בקיאים ברמב"ם כמו שהוא היה בקי בו בצורה אדירה. 

הרב אלמליח היה בקי בכל הרמב"ם כולל קודשים. פעם רציתי לבדוק אם באמת גם בקודשים הוא 
שולט. שאלתי והוא ענה, שאלתי וענה. שלט ברמב"ם, חי את הרמב"ם, ראה את הרמב"ם מול עיניו 
רגע. לא רק את ההלכות של הרמב"ם השייכות לדיינות הכיר היטב אלא את דברי  רגע  שעה שעה, 
הרמב"ם השייכים לדרך ארץ, שבהם התחיל הרמב"ם את ספריו - "הלכות דעות". אדם שאין לו דרך 
ארץ, אין לו מה להמשיך הלאה. היחיד שהחדיר לעם היהודי שדרך ארץ, הדרכות איך יהודי צריך לנהוג 
ואיך בן תורה צריך לנהוג הוא הרמב"ם. זכיתי לראות את הרב אלמליח ולחיות במחיצתו, וחוץ מאותן 

שנים של באר שבע זכיתי לראותו בירושלים והרבה למדתי ממנו. 

אני יכול לומר על מורי ורבי הרבה דברים ובמיוחד בהנהגה. כתוב בגמרא במסכת תענית שכאשר יש 
עצירת גשמים מוציאים תיבה לרחובה של עיר ולפני התיבה עובר הצדיק שבדור. רבי אליעזר ניגש, סיים 
את כל התפילה ואין גשמים, אין עננים, השמים צחים ומצוחצחים. ניגש רבי עקיבא, רק הגיע ל"משיב 
הרוח ומוריד הגשם" - נפתחו ארובות השמים וירד גשם. כתוב בגמרא: "הבו מרנני רבנן" - לא אנשים 
בעלי בתים, לא אנשים מהפוליטיקה, החכמים "ריננו", אמרו לשון הרע. כתוב "מרננים", הגמרא לא 
רוצה להתבטא בביטוי קשה. מה אמרו? רבי עקיבא גדול מרבי אליעזר - רבי אליעזר עומד כל התפילה, 
ודאי שרבי עקיבא גדול  ויורד גשם.  ואין גשם, רבי עקיבא רק אומר "משיב הרוח"  מוציא את נשמתו 
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יותר. יצאה בת קול ואמרה: רבי עקיבא ורבי אליעזר, שניכם שווים בגדלות. למה רבי עקיבא זכה ורבי 
אליעזר לא זכה? "שזה מעביר על מידותיו וזה אינו מעביר על מידותיו". זו אמירה קשה. יוצא מהגמרא 
שבת הקול מוסיפה שמן המדורה - רבי עקיבא מעביר על מידותיו, הוא סלחן, ורבי אליעזר לא סלחן. 
צריכים  ובשביל מה מהשמים  יותר.  גדול  עקיבא  חכמים שרבי  דברי  את  הקול מאשרת  בת  לכאורה 
להתערב בכלל? אומרים רבותינו: שניהם מעבירים על מידותיהם, גם רבי עקיבא ותרן וגם רבי אליעזר 
ותרן. אבל ההבדל ביניהם אחד: כאשר כל העולם אומרים, רבי עקיבא צודק בנושא מסוים או שכולם 
אומרים שרבי אליעזר צודק - האם גם בזה מוותרים או לא? רבי עקיבא מוותר לשני גם כשהוא צודק, 
גם במקום שהוא צודק וכולם אומרים שהוא צודק הוא מוותר לשני בכוונה. עשרות פעמים ראיתי את 

רבי אברהם צודק ומוותר. 

פעם הייתי אצלו במשרד כשקיבל את תפקיד מנהל בתי הדין. דיין מסוים לא קיבל תפקיד של אב בית 
דין ובא להתלונן: "אתה לא עזרת לי, אם היית עוזר הייתי מקבל", ומוציא מהפה שלו דברים קשים שלא 
לעניין. חשבתי שרבי אברהם ייקח צלחת ויעיף עליו. אבל רבי אברהם שתק, לא אמר לו מילה ורק בסוף 
אמר משפט אחד: "אתה צודק בכול, אולי לא הייתי צריך להיוולד בעולם, אני מיותר"... הרב הזה הלך. 
הסיפור הזה היה בימי אלול. אחרי זמן מה הרב הזה בא אליי הביתה ומבקש שאבוא אתו לרב אלמליח 
לבקש סליחה. אמרתי לו שהשעה מאוחרת, אבל הוא התעקש "אני לא יכול להירדם. מה שהוא עשה, 
המידות שלו עלו על הכול. הוא צודק, פגעתי בו, אני לא בסדר". גם זו מעלתו של אותו דיין - שידע 
לבקש סליחה. זו הייתה מידתו של רבי אברהם, ותרן אפילו כשהוא צודק. כמו רבי עקיבא - מעביר על 

מידותיו. 

להיות  אותו  לקח  רבי מכלוף אבוחצירא עה"ש  לימים במרקש,  גדולה. צעיר  נפש  לו מסירות  הייתה 
"ספרא דדיינא". שלא כמו היום, שלמזכיר יש מחשב, אז "ספרא דדיינא" היה מסדר את הגטין, השטרות 
והירושות. מדובר ב-50 אחוז מתפקיד הדיינות, וזה מצריך בקיאות גדולה. רבי מכלוף הכריח אותו לבוא 
מאמזמז כמה ימים בשבוע לבוא לבית הדין במרקש כשהיה אולי בן 19. יש כאן אנשים מאמזמז שלמדו 
אצלו כשהיה בן 17. הוא היה מעיר אותם בלילה כמו שהם למדו אצל רבי יעקב במרקש. הוא סיפר לי 
גם איך למד בחברת רבי מסעוד חזן עה"ש שהייתה לו ישיבה חשובה באלקלעא ובה למעלה מ-120 
תלמידים. מצאתי מאותה תקופה כמה מחברות של הדוד שלי משה אברג'ל עה"ש, שהיו לומדים יחד 
בלילות, וחידושים של רבי מסעוד חזן. כך הם למדו, כך הם ספגו את התורה, כך שימשו גדולי תורה. רבי 
אברהם הקים כולל בדימונה לפני ארבעים שנה ע"ש מורו "גאון יעקב" ומסר שיעורים. לשבת בדימונה, 
רחוק מירושלים, רחוק מעולם התורה, ללמוד ולכתוב ולחדש ולפלפל ולהעלות דברים על הכתב זה 

לא דבר קל. 

הרב אלמליח יחד עם הרב מרדכי אליהו והרב אליהו אברג'ל בכנס דיינים
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הוד קדומים
הרב דוד בס, אב"ד לגיור שעבד עם אבא

אלול תשע"ב 

לידי"נ הרב שמעון, 

הרב י"ד הלוי סולוביי'ציק הספיד פעם את דודו, רבי חיים הלר. במרכז ההספד עמדה דרשה על מטבע 
הלשון שאנו עושים בו שימוש בתפילת העמידה – "ועל פֵלטת סופריהם" )או "ועל פלטת בית סופריהם"(. 

אביא כאן משהו מן הדברים )"בסוד היחיד והיחד", עמ' 268 ואילך(:

נצנצה שאלה במוחי: מפני מה השתמשו מסדרי התפילה בניב כזה? למה לא החליפוהו בניב פשוט 
יותר - "ועל סופריהם"?... כמדומני, שהתשובה לשאלה זו אינה צריכה לפני ולפנים. עם כל המון תלמידי 
לשלשלת  לצרפו  אפשר  אי  בהם...  נתברך  מסוים  שדור  תריסין,  ובעלי  סופרים  תורה,  וגדולי  חכמים 
פני הפער המבדיל  בו אחד מפלטת סופריו של העבר הנשגב, המגשר על  אין  הקבלה הגדולה, אם 
בין דורות ראשונים ואחרונים... בכל דור ודור אנו נפגשים באורח פלא בנשמת דור קדומים שנתגלתה 
ונעתקה לדור ההווה, והאצילה עליו מזיוו הישן ותפארת הזקנה. דיוקנאות חיים נעים ונדים מדור לדור. 
ועקרונות  מושגים  הלכתיות,  מטבעות  מופשטות,  סברות  עיוניים,  חידושים  רק  לא  כוללת  המסורת 
זוכים  אין  חווייתית.  ורציפות  מסוים  קיומי  קצב  ותגובות,  הרגשות  הוויה,  דפוסי  גם  אם  כי  הגיוניים, 
למסורת שלמה אלא על ידי דבקות אישית בדור קדום. בכל תקופה ותקופה זקוקים אנו... לכל הפחות 
ליחיד שישלב את הדורות ושנוכל להצביע עליו ולומר שהוא העד למאורעות שגב של העבר הרחוק, בן 

דור ראשונים, בבחינת "והיו עיניך רואות את מוריך". 

זהו המוטיב העיקרי של אגדת חז"ל, כי סרח בת אשר האריכה ימים וחייתה בדורו של משה... אפילו 
בדורו של משה, בדור פלאים שיצא ממצרים וראה מראות אלוקים בסיני וקיבל את התורה, צריכים היו 
לדמות קדומה, סרח בת אשר שבילדותה ישבה בחיקו של הסבא הזקן והשתעשעה בשערות ראשו 
בדור שהתערערו  כך,  בדורו של משה  ואם  הדורות האישית...  רציפות  נפסקת  הייתה  בלעדיה  וזקנו. 
עומדים  כשמעטים  התחומים...  וערבוב  שכינה  סילוק  בדור  וכמה.  כמה  אחת  על   – המסורה  יסודות 
במאבק מול רבים - הצורך לשאוב גבורת איתנים מן המסורת החיה, המתגלמת באישיות ממשית שהוד 

קדומים נסוך עליה... בולט ביותר. 

בנסיבות כאלה, לחיצת יד מרטטת וקמוטה, שריתמוס הדורות עולה מתוכה; מבט אבהי... של עיניים, 
שסוד העבר שוכן בהן; צלילי קול רועד, שדממת הנצח נכבשה לתוכו... יכולים להכריע את הכף לטובת 

הרב אברהם אלמליח מברך בפתיחת כנס דיינים
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הקודש בהתנגשותו עם החול... כל זמן שר' חיים היה עמנו, בתוכנו, התקיים הקשר החזק בינינו לדורות 

שעברו. כשהלך מאיתנו, הותר הקשר. עד כאן דברי הרי"ד סולובייצ'יק.

בעיניי, תמיד היו הדברים הללו תיאור קולע ומדויק של דמות דיוקנו של אביך. מה שביטא רבי חיים הלר 
עבור הרב סולובייצ'יק, ביטא אביך עבור כולנו. הוא היה האיש המביא לבתי הדין את המסורת החיה, 
את הפרקטיקה של תורת משה רבנו, של הוראת הלכה מבית דינו של משה רבנו. כשהבטנו בו ראינו 
את הוד הקדומים של זקן מהדורות ההם, שחלפו מן העולם ואינם עוד. הוא היה מהדורה אנושית של 
זיכרון ההלכה כפי שנהגה למעשה בין גדולי התורה  התורה שבעל פה. איש, שנשא בתוכו עדיין את 

בשבת ישראל בגולה, בארץ מרוקו. 

הרב ישראל רוזן, מי שהקים את מערכת בתי הדין המיוחדים לגיור, רגיל לכנות את אביך "החונך של 
בתי הדין לגיור". מאביך למדנו, בבית הדין, כיצד נוהג חכם שרגליו נטועות עמוק בעולם 
דין  ופסק  הכריע  שבה  בשלווה  גבר;  הורה  אותו  שאפיינה  ובענווה  בפשטות  המסורת. 

נתכוננו מצעדי איש; בפניו השוחקות ראינו יראת שמים מהי ואהבת הבריות מהי. 

אותם;  שאהב  אדם  שאיבדו  עליו,  ומתאבלים  בוכים  אדם  של  ילדיו  עולם,  של  בדרכו 
במקרה הזה, עם ישראל כולו איבד אדם שאהב אותו. 

לפני כמעט 20 שנה – זכור לי שהדבר היה כמה דקות לפני שנבחנתי בפניו ובפני חבריו 
בבחינות ההסמכה לדיינות - סיפר לנו בבת שחוק על שפתותיו )ישבתי עם הרב שלמה 
שפירא, כיום אב בית הדין הרבני בנתניה(, כבדרך אגב, שלמחרת היום צריך הוא לעבור 
ושחק,  ייסורים... אמר  עוד  צריך  ואני  עוונותיי,  נתכפרו  טרם  הוסיף,  כך  כנראה,  צנתור. 

וקיבל ייסורים באהבה. 

הכול צריכים לקנא באביך, על שזכה לבן כמוך. התפעלתי כיצד היית משיב בסבלנות אין 
קץ, בכבוד אמיתי, לשיחות הטלפון שלו, בימים שבהם סבלנותו כבר לא הייתה בשליטה 
מלאה שלו, משום זקנתו המופלגת ומצב בריאותו. אכן ראוי להתקנא בו, שיציאתו מן 
בכלל.  משפחתך  אלא  אתה,  רק  לא  בעצם,  כמוך.  אוהב  בן  של  בליווי  הייתה  העולם 
שמעתי את הלבטים שלכם כיצד להוסיף לאביך עוד זמן חיים ומהי הדרך האופטימלית 
לשפר את איכות החיים וכיצד להיטיב את ימיו האחרונים ככל הניתן, בהוספיס או בבית. ראיתי כיצד 
ומובן מאליו ששום שיקול כלכלי אינו בא בחשבון, והשאלה היחידה שטרדה את  היה מוסכם לגמרי 
מנוחתכם הייתה כיצד להיטיב לאב החולה. לא בכל משפחה מתנהלים הדברים בצורה כה מכובדת, 

בוודאי במצבי לחץ. אשריכם. 

מן השמים תנוחמו, 
דוד בס

שמעון
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חונך ראשי לדייני הגיור
הרב ישראל רוזן

מתוך המאמר "15 שנות גיור מזווית אישית וציבורית"  
כדי להכשיר את דייני הגיור הטריים באנו בדברים עם הרב הדיין הוותיק אברהם אלמליח מירושלים 
)אשר כיהן שנים רבות כדיין אזורי, כחבר בית הדין הגדול ואף כמנהל בתי הדין הרבניים, וכבר פרש 
לגמלאות(, וביקשנו ממנו לשמש מעין 'חונך ראשי' לדייני הגיור. גישתו ההלכתית-חברתית-ידידותית 
משמשת עד היום נר לרגלי סגל דייני הגיור, והם התפעלו מכישוריו ההלכתיים, הפרקטיים והחברתיים 
כאחת. בידו השרה על המערכת רוח נכונה הרב דב ליאור, דיין ותיק ומובהק. דייני הגיור הטריים למדו 
הרבה מניסיונם, ויצקו מים על ידיהם של הרבנים צפניה דרורי, חיים דרוקמן ויוסף אביאור אשר התמחו 

בסוגיות אלו, הלכה למעשה, משך שנים רבות.

הרב אברהם אלמליח מנהל בתי 
הדין הרבניים בהרמת כוסית יחד עם 
הרב מרדכי אליהו, שר הדתות זבולון 

המר והרב אלי בן דהן
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גיור באווירה במאור פנים
הרב ישראל רוזן, חבר בית הדין לגיור - דברים בהכנסת ספר התורה

הרב אלמליח זצ"ל היה מורי ורבי בתחום הגיור בישראל, ואלפי מתגיירים שיש היום בישראל הם בזכותו 
של הרב אלמליח. מדי יום 20 נפשות מקבלות עליהן עול מלכות שמים ב"מעמד הר סיני" שלהן. כל 

דייני הגיור הממלכתי זכו לקבל מהרב אלמליח את הרוח והגישה לנושא הגיור.

אני אישית עוסק מדי יום בגיור, מקבל גרים וחש את גודל המתנה שאני נותן לעם ישראל.

האדמו"ר מפיאסצנא התבטא כך בנושא הגיור: "ריבונו של עולם, בכל לבי אני משתוקק לתת לך משהו, 
אבל מה אתן לך? אלמד תורה יותר - אני לומד ככל יכולתי; אתפלל טוב 
יותר - אני עוסק בעבודת ה'; אעסוק בצדקה וחסד - סהדי במרומים שאני 
הלוואי  עולם?  של  ריבונו  לך  לתת  יכולתי  מה  יכול.  שאני  מה  כל  עושה 

שיכולתי להתגייר. אבל מה לעשות, נולדתי יהודי".

אני חש את זה יום יום, כשאנחנו מקבלים גרים ברוחו של הרב אלמליח, 
ישראל את התשורה הגדולה  ונותנים לעם  שאנחנו ממש מודים לקב"ה 

הזו.

כתוב בפרשת עקב: "עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר לתת לו לחם 
ושמלה... ואהבתם את הגר". הרמב"ם בהלכות דעות משתמש במשפט 
הזה ואומר: כמו במצווה "ואהבת לרעך כמוך", כל שכן "ואהבתם את הגר". 
לאהוב את הגר כמו שכתוב "ואהבת את ה' אלוקיך". "לאהוב את" זו אהבה 
עמוקה יותר מ"לאהוב ל-". למדנו את התורה הזו במשך כמה שנים של 
חונכות אצל הרב אלמליח, כל אווירת מאור הפנים של קבלת הגרים ביד 

פשוטה ובחיבוק באה מכוח כוחו.

בפסוק נוסף כתוב "ואתם ידעתם את נפש הגר" - כולם יודעים שהרצון 
להתגייר הוא משהו נפשי עמוק, והרב אלמליח ידע היטב את נפש הגר. כל 
ההליכות שלו היו בבת צחוק ובפנים מקרבות, והיה פותח כל דיון באמירה 
של צחוק כדי לשבור את הקרח. כולנו הולכים בדרכיו בהקשר הזה, ובכלל 

ביחס לאהבת הבריות, ביחס לאהבת התורה וביחס לאהבת הקב"ה. הרב ישראל רוזן, מקים מערך בתי הדין המיוחדים לגיור
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תפילה למתגייר
אני מקבל ]מקבלת[ על עצמי

לשמור ולקיים
את כל מצוות התורה
ואת כל מצוות חכמים

ואת כל המנהגים הטובים של עם ישראל
ואני מאמין ]מאמינה[ בה' אחד
שמע ישראל ה' א-להינו ה' אחד

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד



I accept on myself

to keep and observe

all the mitsvot of the Tora 

and all the mitsvot of the sages

and all the good customs of the peple of Israel

and I believe in one God

שמע ישראל ה' א-להינו ה' אחד
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד



yo me compremeto

a cumplir y cuida

todos los mandamientos de la Tora

y  todos los mandamientos de los sabios

y todas las buenas costumbres del pueblo de Israel

y yo creo en un unico Dio-s

שמע ישראל ה' א-להינו ה' אחד
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד



לזכרו הברוך של הדיין הרב אברהם אלמליח זצ"ל, אשר איזן, חיקר ותיקן נוסח זה,
בכהנו כראש וראשון וחונך לדייני מערכת הגיור הממלכתית בישראל, שנוסדה בשנת תשנ"ו.

נלב"ע בכ"ח מנחם-אב תשע"ב. ת.נ.צ.ב.ה.

הרב אברהם אלמליח, מנהל בתי הדין הרבניים, נושא דברים בכנס דיינים
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מנהיג גם מקרן זווית
הרב ישראל וייס, הרב הראשי לצה"ל לשעבר

ברטט וביראה, בנגיעה ובנסיגה, בהמון רחשי כבוד והערכה ובתחושת הכרת הטוב, לי באופן אישי ולעם 
ישראל ולחייליו, אני מניח את משפטיי לפני יוצאי חלציו של הרב זצ"ל.

עם התמנותי לרב הצבאי הראשי )בתשרי תש"ס( שאל הרב הראשי הרב לאו את הרמטכ"ל שאול מופז 
"אבל מה הוא מבין בגיורים?" התשובה - על דעת הרב עובדיה יוסף זצ"ל ועל דעת הרב אליהו זצ"ל - 
הייתה: "הרב אברהם אלמליח ילווה אותו". שני תנאים הציב בפניי הרב אלמליח זצ"ל: שאני אשב בראש 
)כרבצ"ר( ושלא יקבל שכר על עבודתו. כך, שבוע אחר שבוע, שנה אחר שנה, במשך כחמש שנים, אף 

שקבע מסמרות ועל פיו יישק דבר, ישב כמו בקרן זווית.

הגמרא אומרת "לעולם יהא ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי" )שבת, ל'(. כך היה, גם עניו וגם פוסק 
כבית הלל. "הענווה באה מתוך התרוממות הרוח ולא מתוך שפלות" )ר' אריה ליב מגור(. "אמרו לאילני 
מאכל, למה אין קולכם הולך? אמרו להם: אין צריכים, פירותינו מעידים עלינו" )בראשית רבה(. פירותיו 

הרוחניים, כמו גם האנושיים, העידו עליו, ואשר אם כן לא היה צריך קולו להישמע.

חד כתער היה בהחלטותיו ומהיר כאיילה בפסיקותיו. באמתחתי י"ג שנים ישיבה בדין בנושאי גיור, אני 
מכיר דיינים רבים ולא מצאתי דיין כמוהו, שמוכן ומסוגל ליטול על כתפיו הרוחניות 
ברגעים  ממש  חכם,  תלמיד  של  עין  בהבחנת  לעכשיו,  מעכשיו  מִקלות  הכרעות 
ולא  ערער  לא  ואיש  לדון,  לומר, כשרק התחלנו  נוהג  היה  לסיים"  "אפשר  אחדים. 
הרהר. חד לשון, מהיר החלטה, מבין עניין והלכה, יודע את נפש החייל והגר ומבין את 

החובה להחזירו הביתה, לעם ישראל.

"החכם עיניו בראשו - מסתכל בכל דבר בראשיתו, ששם עיקר חיותו" )ר' ישראל בעל 
והניח  בעיקר  כשהביט  הרב  הפעיל  הזו, החכמה,  טוב(. את המתנה האלוקית  שם 
לטפל, ומשום כך ידע גם את כוחו הגדול של ההיתר. כח דהיתרא עדיפא - הלכה 

למעשה!

היכול הנדירה לומר "הנני" למשימה, ללא חישובי כדאיות אישית, היא ייחודית.

שהרי "קנאה - במה? תאווה - למה? כבוד - על מה?" )ר' חנוך העניק מאלכסנדר( כך 
חשב, אמר ועשה. "איזהו מכובד? המכבד את הבריות" )אבות ד', א'( האבא שלכם 

והסבא שלכם והמכובד שלנו, ידע בחייו לכבד כל אדם! 

הרב הראשי לצה"ל הרב ישראל וייס
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לשבט צאצאיו של הרב אני מבקש לומר את דברי הגמרא: "אשריהם לצדיקים, לא דיים שזוכים לעצמם, 
אלא שזוכים לבניהם ולבני בניהם" )יומא פ"ז(.

משפחה יקרה, זכיתם באדם נדיר, תלמיד חכם גדול, בעל ענווה, איש של הקרבה ומסירות נפש לכל 
עניין שבקדושה. זכינו אנו בחייו וזכו שמים במקומו עכשיו - "בשעה שצדיק נפטר מן העולם, מלאכי 
וחיילות שזכינו לצרף לעם  ואלפי חיילים  יוצאים לקראתו" )כתובות ק"ד(. בשמי ובשם מאות  השרת 

ישראל בזכותו של הרב אלמליח, ובכוח אומץ לבו וגדולתו ההלכתית, אני מודה מעומק הלב.

כנפי  נכנסו תחת  ובזכותו  היהודיות החדשות שבגינו  ות  כל הנשמ  הכול  אדון  לפני  רצון שיעמדו  יהי 
השכינה, ויעידו טוב בעדו ובעד אשתו ובעד בני ביתו.

החותם בדמע ובגעגוע רוחני

לימיני, מורי ורבי.

הכל בענווה ובצניעות
איתי

יורד  סבא  את  וראיתי  בצהריים,  הביתה  וסבתא  לסבא  הגעתי  אחד  יום 
מפז'ו 205 צה"לית, חבוטה משהו. נכנסנו הביתה, סבא פשט את מעילו 
זיעה. שאלתי את סבא היכן היה  ואז הבחנתי שהוא כולו מכוסה  וכובעו 

והוא ענה שהיה בדיון בבית הדין לגיורים בצבא, שם שימש אב"ד.

שאלתי: "מה, לא יכולים לשלוח רכב קצת יותר נורמלי? למה אתה צריך 
לחזור כל כך מזיע? ועוד בנסיעה ארוכה כל כך מתל אביב?"

סבא הסתכל אליי בחיוך )אולי כדי להמתיק את הגערה שעתידה לבוא( 
ואמר: "אי... איתי איתי... צריך קצת ענווה בחיים! אתה יודע?"

הנכד איתי עם ילדיו דרור ושחר
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עדויות על מפעל חייו
מתוך ההספד של הרב יצחק אלמליח

כשהיינו ילדים בדימונה, כשהיינו חוזרים מהישיבה היינו הולכים לביתו של רבי אברהם ויושבים אצלו. 
אז היה בעיר שיממון רוחני, הכתובת היחידה שאפשר לפנות אליה הייתה רבי אברהם זכר צדיק לברכה. 

תמיד זכינו לקבלת פנים חמה ולהכנסת אורחים. איזו אהבה ואיזו מסירות.

דברי  אתו  ומדברים  יושבים  כך  ואחר  ערבית  תפילת  להתפלל  אתו  יוצאים  היינו 
תורה. כשהיינו יוצאים מבית הכנסת, לא היה איש או אישה או ילד שלא נישק לו 
את היד. אהבה, אהבה של הציבור, אהבה של אנשים יחידה ומיוחדת. כל מי שהיה 
רואה אותו התפעל מההתנהגות שלו, מיראת השמים שלו, מהצניעות והענווה שלו. 
הוא לא נהג לספר, אבל אנחנו יודעים שהייתה תקופה שמי שהנהיג את דימונה 

בחכמתו היה רבי אברהם. 

לפני ארבעים וחמישים שנה בדימונה הייתה שממה רוחנית, לא היה כלום. רק מי 
שהיה קשור למערך והיה לו פנקס אדום יכול היה לפעול. רבי אברהם בנה בעיר 
כולל לבני תורה. במשך השנים מאות ואלפי ילדים למדו שם וברוך ה' היום המצב 
השתפר. יש ישיבות, יש תלמודי תורה, יש סמינרים. את אבן הפינה לכל זה הניח 
רבי אברהם, והכול בזכותו. בתקופה ההיא, עם כל הקשיים הרוחניים, ישב וכתב את 

הספר "בתוך עמי" על המסכתות. 

לפני תשמ"ג נתמנה רבי אברהם לדיין בבית הדין בבאר שבע. אני זוכר שיום אחד 
הוא לא הרגיש טוב והלך לבית החולים, ומשם המשיך לבית הדין. אמרו לו, רבי 
אברהם תנוח. הוא לא הסכים: איך אפשר לנוח כשאנשים מחכים לי? הוא שאל. 
הדאגה, האהבה לזולת, הענווה והצניעות היו בראש מעייניו. בהמשך היה מנהל בתי 
הדין. הדיינים אהבו אותו. עד היום זוכרים אותו לטובה, את היחס שלו לדיינים, את 
הדאגה והאהבה שלו לדיינים ואת הצניעות שלו. בזמן שהוא היה דיין עבדו במשרד 
שלו שלושה-ארבעה אנשים. היה מזכיר ועוד אחד שמטפל בעניינים של כספים. זה 
הכול. רבי אברהם היה אומר: אני ברוך ה' מסתדר, אני לא צריך אימפריה גדולה, 

לא צריך שום דבר. אני מסתדר לבד. 

כשרבי אברהם יצא לפנסיה, אמרו לו רבי אברהם, עכשיו הגיע הזמן לכתוב. אבל 
הוא המשיך לנסוע לצרפת לסדר ִגטין, גם כשהיה בן יותר משבעים ולמרות המצב 
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הרפואי. לפעמים כשהיינו לומדים היו מודיע לי, מחר לא לומדים, אני נוסע. שאלתי, מה עם הציבור? 
הוא ענה שיש שם נשים עגונות שזקוקות להתרה. איך אני יכול לעכב אותן שמה? הוא המשיך לנסוע 
רבי  היה  זה  לזולת.  ולעזור  הרבים  לזכות  מאמץ  עשה  אבל  אבל  עליו.  אסרו  שהרופאים  עד  לצרפת 

אברהם.

הרב יונה מצגר, הרב הראשי לישראל לשעבר
רבי אברהם התחיל כבר בגיל 18 להיות רב בקהילה קטנה במרוקו. כשהגיע לארץ ישראל מיד ייעדו אותו 
לדימונה, ושם עשה מהפכה. יהודים שהתרחקו ממסורת ישראל ראו בו אבא, ראו בו דמות נערצת. עד 

שהרבנים הראשיים לישראל העלו אותו לירושלים להיות מנכ"ל בתי הדין 
ולהיות דיין ואב בית דין. איש מורם מעם היה, שלן בעומקה של הלכה ודן 

דין אמת לאמיתו, ובזאת נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית.

הרב שלמה עמאר, הראשון לציון
מאה  "בן  להם:  ואמר  ישראל  כל  את  ע"ה  רבנו  משה  אסף  מותו  לפני 
כולו? משה  זה מה שאדם אומר לכל העם   - ועשרים שנה אנכי היום" 
רבנו, הרועה הנאמן, הגואל של ישראל, התורה שהביא לנו נקראת על 
שמו - וזה מה שמצא לומר להם - "בן מאה ועשרים שנה אנכי"? משה 
בא לומר שהיה דואג על השעות והימים שהיה נכנס ויוצא אצל פרעה, 
לו לאיבוד.  וחשב שהזמן הזה הלך  ועם האמורי,  נלחם עם מלכי מדין 
כשהגיעה שעתו - "ותשחק ליום אחרון". אמר להם בן מאה ועשרים שנה 
אנכי, כל השנים מלאות, "אין פרץ ואין יוצאת" - שום דבר לא אבד מהן, 

הכול מלא תורה וקדושה. 

אשרי אדם שלמד תורה בצעירותו ולימד תורה כמו המנוח הזה. כל ימיו 
ובימיו ברבנות בדימונה כרב עיר, אחר כך בדיינות בבאר  עסק בתורה, 
שבע ובהמשך כמנהל בתי הדין, התאמץ בכל כוחותיו להאהיב את שם 
ה', להאהיב את התורה ולהאהיב את המשפט של התורה. לא חסך שום 

מאמץ - "ותשחק ליום אחרון".

הרב אליהו בקשי דורון, הראשון לציון
רבי אברהם אלמליח היה ידיד נפש שלנו ועבדנו שנים יחד. אני מכיר אותו כאיש תם וישר, ירא אלוקים 
בבית  כדיין  עוד  ושהמשיך  בדימונה,  עוד  שהתחיל  ברבנות  שגם  אדם   - כולנה  על  ועלית  מרע,  וסר 

הרב הראשי הרב אברהם שפירא נושא דברים בכנס דיינים
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הדין הגדול בבתי הדין, שהיה דיין גדול ביותר. המעלה שלו הייתה שהיה איש מעשי ביותר, שאהב את 
המלאכה ושנא את הרבנות, עשה את מלאכתו באמונה. אני הכרתי אותו גם לפי מה שעשה בתפוצות. 
לא רבים יודעים את מה שעשה בוונצואלה. אני הייתי מתפלא, ידעתי שכבר הגיע לגבורות, ולא פעם 
שמעתי שעבר התקף, ובין התקף להתקף היה נוסע לוונצואלה לבד, ועשה חיל ודאג לדיינות ולקהילה.

אנחנו קוראים בפרשת השבוע "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך..." – על הציווי של רדיפת הצדק 
נאמר "למען תחיה וירשת את הארץ". חכמים אומרים על זה: ראוי מינוי הדיינים הכשרים להושיב את 
שרי ישראל. הרב אלמליח היה יהודי אוהב ארץ ישראל, וכבר בדימונה עבד את א"י והכול, אבל הוא 
זכה להיות מנהל מחלקת בתי הדין הרבניים, והוא זה שהיה ממנה את הדיינים הכשרים. על זה באמת 
אומרים חבל על דאבדין ולא משתכחין. גם כשהגיע לגבורות עדיין היה נוסע... היה בעיקר איש נבון 

וחכם, והיה יועץ ומייעץ לאנשים מה לעשות.

תלמיד בכולל של הרב מרדכי אליהו זצ"ל: הכיר את אבא עוד בצרפת. סודו של אבא היה בזה שראה 
ירגיש  ירגישו אחריות וחלילה שאף אחד לא  את כולם. היה מחלק תפקידים לכולם על מנת שכולם 
מקופח. אבא הבחין שלא טוב לו בישיבת מיר ולכן הביא אותו ללמוד בכולל של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, 
אף שעדיין היה רווק. יתרה מכך, הוא דאג בצניעות רבה שיקבל מלגה של תלמיד בישיבה אף על פי 

שמדובר ב"כולל".

"הוא הראה לנו מתיקות בלימוד. היה שר את 'אדון עולם' מתוך שמחה. פעם ביקרתי אותו בביתו, והוא 
ביקש מהרבנית לתת לי לאכול כי אולי לא אכלתי בישיבה ואין לי איפה לאכול כי ההורים שלי בצרפת".

מנכ"ל משרד הדתות זבולון אורלב נושא דברים בכנס דיינים
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מגלה דבר ה' בעולם
הרב שי, נכד, בהכנסת ספר התורה

"שופטים ושוטרים תיתן לך" - לפי ההלכה השופט חייב להיות יהודי. הרב קוק מציג הסתכלות אחרת: 
על ידי המשפט אנחנו מגלים עוד נקודה אלוקית, מגלים את דבר אלוקים בעולם, מגלים את דבר ה'. 

דיין צריך לבוא מהתפיסה הזאת, לא רק שיהיה סדר בעולם ובין אנשים.

אצל סבא הייתה הישרות הזאת - לעשות דין תורה כי זה דבר ה' בעולם, לא לטובת הנאה, לא לטובת 
מקום  בכל  רץ  היה  סבא  בעולם.  ה'  דבר  את  לעשות  אחד.  אף 
בעולם לתקן גיטין וללמד דיינים בכל מקום, כי זה דבר ה' בעולם. 
הייתי מופתע כשעוד פעם טס לקראקס, כשכבר היה חלש מאוד. 
יודע,  שאלתי אותו איך זה לטוס עד לקראקס, והוא ענה לי: לא 
יש לי חדר ובאים אליי. הוא לא טס כדי לטייל או לעשות משהו 
מעניין. טס כדי להביא את דבר ה' בעולם. זה יושר וזו פשטות, זה 
אדם שחי את חייו למען התורה. לא התפאר ולא חיפש את חיבת 
האנשים, אלא חיפש לעשות את דבר ה'. כשקראו לו תמיד היה 
מגיע כדי לכבד את האנשים. שופט שכל מטרתו להביא לגילוי אור 

אלוקים בעולם, כזה היה סבא - שופט.

יהי רצון שנזכה ללכת לאורו. סבא היה "ספר תורה מהלך", היה 
הזה,  העמוד  את  תפתח  הזה,  הספר  את  "תביא  פה  בעל  אומר 
תקרא את הפסקה הזו", ושם הייתה התשובה. על כל שאלה ידע 

לענות.

חפצי עם בנה הרב שי ונכדיה
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העתק מדברים שנשא ח"כ ז'אק אמיר בישיבה בכנסת בעניין "חוק 

הדיינים". בדבריו הוא מביע הערכה לרב אברהם אלמליח שהתמנה 
למנהל בתי הדין הרבניים

הרב אברהם אלמליח ורעייתו יחד עם ראש עיריית דימונה וח"כ ז'אק אמיר ורעייתו 
בחתונת בנם



איש משפחה

"ההנאה הגדולה ביותר שיש לאדם היא לראות את הילדים שלו הולכים בדרך טובה. אצלי זו ההנאה 
הכי קרובה ללימוד תורה. לראות בן ונכד עם מידות מתוקנות. אוהב תורה ומחנך לתורה. זה תענוג"
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מימין לשמאל: תמר, חפצי, אבא, שמעון, אמא. לפנים: מאיר, אסתר ושולה
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חתונת הזהב 
אלול תשנ"ו

אסתר

הערב מוקדש לזוג שמקודש זה לזו כבר חמישים שנה.

ואנו הילדים הרגשנו זכות נעימה להפיק לכם ערב גדול מהחיים.

אך מה לעשות? כיצד מתכננים? מתי כולנו נתכנס? 

מזה כמה חודשים שאלות אלו עלו כמה פעמים.

לתמר  פרט  וכולנו,  הגיעה,  לירושלים  תקוה  מפתח  חפצי  סוף  שסוף  עד 
שהייתה בשלבי החלמה, התכנסנו ללא ידיעתכם.

לספר סיפורים אפשר כאן עד הבוקר, אך אין זה מעיקרו של הערב.

לכן, במטותא מכם, נחזור אל כוכבי הערב, אל הזוג היקר, הזוג שאת דרכו 
המיוחדת התחיל לפני חמישים שנה.

ולהתחיל מבראשית
במרוקו הרחוקה, איש צעיר ובעל מידות וכבר ב"ה רב גדול ושקדן, גמרא 

ורמב"ם כבר מלמד, ושמו יצא למרחוק עד לארץ ישראל.

אותו מלווה בנאמנות ובצייתנות אשתו הצעירה, שמאז ועד היום אתו נודדת בכל רחבי תבל.

במרוקו נולדו חמישה ילדים, ארבע בנות ברציפות: חפצי, תמר, שולמית ואסתר, אך הזוג האיתן לא 
התייאש. סופר רבות כי הבת הרביעית במספר נולדה בפסח ושמה בישראל נקרא אסתר. אבא חלם כי 

קיבל מגילת אסתר וזה היה סימן מובהק שגם הפעם תיוולד בת.

אל דאגה, נחמה פורתא, זו הקטנה נולדה עם סימנים שניים באוזן, וזהו סימנא טבא כי אחריה יבואו 
בנים שניים.

מאיר פתח את צמד הבנים, ושמעון לשם שינוי נולד בישראל, ממש צבר יחיד ומיוחד במשפחה.

הרב אברהם אלמליח ורעייתו בחגיגת "חתונת הזהב", אוחזים בתרשים של "עץ המשפחה" 
שהוכן לכבוד האירוע
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עולים לארץ ישראל
ב-1956 הזוג אורז את מיטלטליו וכמובן את ילדיו, ויוצאים מגלות מרוקו ועולים לארץ ישראל.

כאן, אבא הרב הגדול בצרכנייה צריך לעבוד, עד שגדולתו וגאונותו תכה שורש בארץ הקודש.

בארץ, המשפחה נודדת מקריית גת למושב שובל, ומשם לירוחם. בירוחם אבא סוף סוף זוכה לכבוד 
הראוי ומתמנה לכהן כרב העיירה דימונה שאך נולדה. יושב הוא בפחון באמצע המדבר ודואג לרווחת 
התושבים שרובם הגיעו ארצה זה עתה. ידו בכול נוגעת ומשגת: בתי ספר דתיים יש להקים, וגם אצל 
באמצע  אורחים  למלון  הופך  ביתו  כולם.  על  ומתחבב  כולם  עם  מתחבר  ומשפיע.  מעורב  החילונים 
המדבר. גם בפוליטיקה נפשו חפצה ובדימונה עושה רצונו, ועל פיו יקום דבר. ראשי העיירה והעיר אתו 

בקשר תמידי מתוך הערכה וכבוד לאדם שהוא.

המנוע שמאחוריו
וכמו שנאמר, אחרי כל איש מצליח עומדת אישה מצליחה, שהיא בדרכה האופיינית מחזקת, תומכת 
וכמובן אופה  היום  כל  וסורגת  ילדיה היא מגדלת במסירות רבה, תופרת  ודואגת לבעל שיצליח. את 
ומבשלת. אשת חיל ממש, בטח בה לב בעלה. וכן בעלה, אבינו היקר, ה' בעזרו ומצליח דרכו. כל האנשים 
המכובדים, חברי כנסת, שרים וראשי ממשלה המגיעים לדימונה - אבא מקדם את פניהם, ואמא, אשתו 

הרבנית, מארחת במטעמים ובכל טוב.

אבא שוקד על לימודו ושלושה ספרים מוציא מתחת ידו - "בתוך עמי", וזוכה בפרס. שמו יוצא למרחוק, 
אינו קופא על השמרים ומתמנה לדיין בבית הדין בבאר שבע. בהמשך יתמנה למנהל בתי הדין הרבניים 

בארץ. 

אל עיר הקודש
המינוי האחרון מניע את הזוג המכובד להגשים עוד חלום ולבנות את ביתם בעיר הקודש, בירת ישראל 
מתמר  ופרדה  ומחבקת  חמימה  מעיירה  ניתוק  קל.  לא  מדימונה  המעבר  ירושלים.  נצחים,  לנצח 
רצו  דימונה  העיר  פרנסי  עצוב:  סיפור  נזכיר  הדרומית  מהעיר  ניפרד  בטרם  האוהבת.  וממשפחתה 
להיפרד מהאיש הדגול בטקס מרשים ורב משתתפים, להעניק לו תעודת הוקרה על פועלו הרב. אך, 
מה לעשות וזוהי יד הגורל, אבא נעדר מהטקס בשל התקף לב לא קל שהדאיג את כולנו. חבל להכביר 
מילים בערב משמח זה, רק נסכם ונאמר כי הטקס התקיים בלעדיו: אמא, מאיר ושמעון צעדו בגאון ועם 

דמעות בעיניים לקבל את הכבוד הראוי לו, כשהוא עצמו שוכב במיטת חוליו.

אבא כבר היה אז גדול, מתחכך עם רבנים גדולים, רבנים ראשיים בהווה ובעבר, דיינים ועוד... 
תמונה מתוך פנקס עולה

עמוד מתוך פנקס עולה שבו רשומים בני 
המשפחה שעלו לארץ ממרוקו
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וכך, בשיא העשייה הגדולה, אבא חש שהגיע הזמן למנוחה ולהקדיש את שארית הזמן רק ללמידה. לנו 
נתן הבטחה כי בקרוב "ייוולד" הספר הבא.

אמא הצדקת, כמו תמיד מאחוריו עומדת, ובנחישות אותו מעודדת לא להתעייף. "אתה עוד מסוגל 
ללמד. הרי יש לך עוד הרבה מה לתת", וללמד בכולל של הרב מרדכי אליהו אותו דוחפת.

החוליה המקשרת
עד כאן גלגלנו פן מחייהם המשותפים, אך מה שהיה והווה חשוב 
הגדולה  וההשקעה  הרבה  החמימות  המשפחה.  הוא  בעיניהם 

בכולנו היא בראש מעייניהם.

כשגרנו בדימונה הקטנה מערכת החינוך הייתה עדיין בתחילתה, 
ולכן אין ברירה ועל כך אין להתפשר - הילדים ילמדו במקום אחר.

חפצי בכפר בתיה, תמר בבני ברק, שולה ואסתר בצפירה והבנים 
כמובן בישיבה במרכז שפירא.

שישה בתים קמים בישראל
הפכו  התלתלים  אמא  ואצל  הקרחת  אבא  אצל  חולפים,  הימים 
שמחה  וקול  ששון  וקול  לפרקם  מגיעים  הילדים  בינתיים.  שיבה 

נשמע בביתם.

ובעקבותיהן  ואסתר,  שולה  חפצי,  תמר,  מתחתנים  זה  אחר  זו 
ישראל  בארץ  הצליחו  ב"ה  מאושרים,  ההורים  ושמעון.  מאיר 

להקים עוד שישה בתים.

המשפחה גדלה ולכולם צריך לדאוג ולעזור. אלה קנו דירה ואלה 
קנו מכונית ואפילו צריך עזרה ברכישת מכונת כביסה. עכשיו צריך לרוץ עד עפולה כי לאסתר נולדה 
הילה. לנסוע לפתח תקווה כי אצל חפצי הגיח לעולם עוד בן, ברוך הבא. גם לנתיבות צריך להגיע כי שם 

נולדה בת אצל תורג'מן המשפחה.

ואין לשכוח כי בדימונה שלושה בנו ביתם: תמר, מאיר ושמעון האחרון. וגם שם רבה העבודה ויש להגיש 
עזרה - כי אצל מאיר הפעם תאומים נולדו ולזוג הצעיר בתחילת דרכו העבודה די קשה.

פה יום הולדת ופה בר מצווה או בת מצווה. וכך, הימים חולפים וכולנו גדלים, ואתם את כולנו מלכדים. 
חשוב, חשוב שיהיה קשר וב"ה שאצל כולם יהיה בסדר.
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היו גם זמנים קשים. חפצי נפרדת פעמיים לטובת הגולה, ואסתר ומשפחתה עד למונטריאול נדדה. 
להורים הפרדה קשה, ולכן ללא היסוס את חפצי בטורונטו מבקרים. למרות המרחק - ואין זה דבר של 

מה בכך - אחת לשבוע לפחות חשוב בטלפון לדבר, שמא חלילה יינתק החוט המקשר.

ושוב, בנחת ובשלווה הימים חולפים, וילדיכם לא רק גדלים אלא מזדקנים, וגם אצלם תלתלים הפכו 
שיבה בינתיים. כבר חגגנו חתונות כסף וימי הולדת לקראת יובל שנים.

לכו מחיל לחיל
עתה הזרקורים לנכדים מופנים, ואתם מאושרים. אתם לא מרפים וגם אצלם מושכים בחוטים ועוזרים 
- הרי הם כל כך צעירים. בשעה טובה בקול ששון וקול שמחה, ליאת פותחת את סדר החתונות אצל 
הדור השלישי. אותנו שלוש פעמים לנגב מקפיצה: חינה מרוקאית בקול תרועה, חתונה חסידית כיאה 
לבת צנועה ושבת חתן כדת וכדין. אחרי שליאת פתחה את שרשרת החתונות, לנו הביאה במתנה את 

אוריה הקטנה.

הילה ורעות האחיות החליטו זאת ביחד לעשות: בט"ו בשבט הילה נישאה 
לנריה ובערב פסח שחל לקח לו את רעות לאישה, וזוהי רק ההתחלה...

שנה תמימה עברה ובעז ונטע אותנו מפתיעים ומחליטים שהגיע הזמן 
להפוך את חייהם לממוסדים.

אנחנו  וסבתא  סבא  בשם  שמחות.  ועוד  חתונות  לנו  נכונו  עוד  בע"ה 
בכור  שגיא  יעמדו.  לצדכם  והם  הזדמנות  להם  תנו  רק   - מבטיחים 
הנכדים שי וברק האחים, חנן וגלית ואפילו את אורית, שלוחה לכם ברכה 

מיוחדת למציאת זיווג מוצלח וברכת שמים.

הרחמן הוא יברך
ואתם, כוכבי הערב אבא ואמא היקרים. 

והחבל  ובחינוכנו. אותנו קשרתם אליכם,  בגידולנו  אתם עמלתם רבות 
בו  ושחל  נריה  שמעון  הטריים  החתנים  וגם  ומתפתל,  נמשך  מאליו 

קשורים.

מה שנותר לנו עתה הוא לשאת עיניים ליושב במרומים, ולומר תפילה 
לאריכות ימים בבריאות איתנה, ותישארו החוליה המקשרת הכי חזקה 

במשפחה.

 הרב אברהם אלמליח עם משפחתו בחגיגת יום הולדת ספונטנית לכבודו
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הזדמנות להודות ולהוקיר
חפצי

אמא ואבא ה יקרים

גילי עוקב את גיל זיווגכם 

וכך חיכיתי וחישבתי:

יבוא יום ואדע - זהו היובל,

שבו כולנו נחגוג עמכם וננגן.

נפתיע ונזכיר לכם

כמה אנחנו אוהבים אתכם.

כולנו ציפינו ליום הזה בהתרגשות רבה

כי ביומיום כולנו טרודים בשגרה

ואין אנו מתפנים להביע מספיק תודה והוקרה

ולכן, ביום "חתונת הזהב" - יובל לנישואיכם

נעלה על הנס את פועלכם ואהבתכם

ונודה לכם:

תודה על היותכם הורים נפלאים

סבלנים אוהבים ומתחשבים,

תודה שאת טובתנו דירגתם לפני טובתכם.

תודה לך אבא שאת אמא לנו "השאלת" בכל פעם שרק נתבקשת,

ליום, יומיים...

ופעם "ויתרת" על אמא כמעט לחודש,

כשהנכד הראשון לך נולד.

חפצי הבת הבכורה מברכת בחגיגת "חתונת הזהב"
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הבשורה על הולדתו התקבלה בשמחה ותימהון

כמה זריז וחמוד הקטון

ועד  הברית היה צריך לחכות

ולכן, עליו אמא תשמור

כי רק עליה יכולת לסמוך.

ואת, אמא יקרה, תמיד הגעת,

לפני הלידה לאפות ולבשל.

וכשעברנו דירה היית שם בזמן האריזה.

ואפילו לפני נסיעה ופרידה ארוכה, ידך הייתה בכל מלאכה.

תודה, תודה ותודה על כל מה שעשית!

ועכשיו, לפני הימים הנוראים, את סליחתכם אנחנו מבקשים

על הפעמים ששכחנו ולא הקפדנו בכיבוד הורים

על כל הדאגות שגרמנו לכם ועל שקרים "לבנים".

אני מתבוננת סביבי ורואה משפחה נפלאה שעליה כל דאגתכם

ואומרת, בניתם משפחה לתפארת.

הרבה נחת מכולנו תהיה מנת חלקכם,

אשריכם שזכיתם, ואשרינו שאנו ילדיכם!

הרבה טוב ונחת ועד מאה ועשרים.

הרב אברהם אלמליח 
עם נכדו הראשון שגיא
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לגור אצל סבא וסבתא
ליאת, נכדה

סבא וסבתא היקרים,
כולם כאן מדברים על כמה שאתם נהדרים

ואני רוצה לדבר על איך מרגישים כשאצלכם גרים.
את השירות סיימתי, את התיק על הגב הכנתי,
ועם הרבה מרץ וחשיבה הגעתי לסבא וסבתא

לשלוש שנות אוניברסיטה.
סבתא מיד עשתה סדר, 

ומאז ועד היום של ליאת החדר.
ועוד היד נטויה, החדר להילה ואורית בירושה עבר

החדר דאג לכולן - ממנו הולכים היישר לחתונה.
וכך בבית קטן בן שלוש קומות, זאת אומרת חדרים,

גרים בשלום כל הדיירים.
והימים עברו בשמחה וגם בפחד

כי בחדר הראשון גרה קוקייה על משכבה מתהפכת, 
מרוב דאגה קשה לה לשבת.

כי הדיירת נעלמה לשתות קפה עם חברתה
ובמקום להזעיק את הורי הנערה, למי ניתן לפנות? למשטרה!

חוץ מזה נשאר לנו לספר שעל הזוג הזה אין מה לדבר:
סבא מייעץ ודואג לכול, ולפעמים יותר מדי בגדול.

וסבתא מזדרזת לארח ולשמח ולעזור לכולם לשמוח.
ועוד אנו רוצים לאחל 

שאור ה' עליכם יהל 
ובמעונכם תשרה השמחה הטובה והברכה.

ותזכו להרבה נינים בקרוב ממש
שמביאים הרבה נחת ומתוקים מדבש.

ותדעו שאנחנו אתכם אוהבים!

ליאת הנכדה מברכת בחגיגת "חתונת הזהב"
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חושבים על העתיד
אורית, נכדה

נראה שכולם כאן התעסקו בעבר,

בסיפורים על מרוקו וכן על הארץ גם,

עליך סבא האיש הגדול ועלייך סבתא האישה הנפלאה.

ואולי זה יהיה כך קצת מוזר, 

אבל רציתי לשאול אם לדבר על העתיד מותר.

כי בעינינו, החבר'ה היותר צעירים, 

החיים רק מתחילים.

ולפני שהם ייזלו לנו מהידיים 

רצינו לבקש בקשה אחת או שתיים.

אתה יודע סבא, גם אתה היית צעיר פעם, ובעזרת אופייך המיוחד בחרת לך אישה מזהב. יחד זכיתם 
לכל הילדים - חפצי, תמר, שולה, אסתר, ומאיר ושמעון הבנים.

ובזכות הליברליות והקסם האישי כל אחד מהם גדל, ובן זוג הטוב ביותר בחר!

הילדים נולדו, ואתה מאבא לסבא הפכת, ועם סבתא התרגשת נורא כשכל הנכדים לחצר שלך הגיעו 
בריצה.

ולאט לאט גם הם גדלו, תסתכלו מסביב - כן, זה הם ממש פה.

וגם החתונות שלהם הגיעו, ואתם תמכתם ועזרתם וכמעט לכול דאגתם.

המשפחה שלנו התרחבה מגלגל קטן שמסתובב ופועל לגלגל ענק שבכל הארץ התפזר.

ואחרי 50 שנה של עשייה ובנייה ברוכה

רצינו לבקש - בעיקר ממך סבתא יקרה - שתתחילי מעכשיו לאסוף תמונות של עוד מינימום 50 שנה.

הרבה שירים חרזנו לכם הערב, שירים קצרים וארוכים,

אבל רק עוד שיר אחד נותר כאן לזמר:

שיר של עתיד, ולמה לא - שיהיה יפה ולא פחות מהעבר והווה.

מהפיגועים  שזהו-חאלס-נמאס  למעלה  שם  תבקש  קשרים(,  לך  יש  באמת  )כי  תבקש  סבא  ואתה 
וההרוגים.

אורית הנכדה מברכת ב"חתונת הזהב"
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תבקש שלום ושלווה לארץ ולאומה ולנו כמובן, למשפחה, ואל תשכח כל מוצאי שבת להרים טלפון 
ולשאול מה היה ולברר מה קורה איך ומה.

והשורה האחרונה בשיר הזה היא שורה של ברכה לכם יקרים:

שתזכו לעוד המון שנים של בריאות ואושר והמון שמחה

ולהתראות רק בשמחות שלנו במשפחה. 

תמונה משפחתית. הרב אברהם אלמליח יושב בפשטות על הרצפה עם נכדיו
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סבא וסבתא – הכול בזכותכם
דנה, נכדה

 הסיפור הזה מתחיל לפני חצי מאה
 והוא עדיין שריר וקיים

 כל כולו מתחיל מזוג נחמד 
אלמליח זהבה ואברהם

 יום אחד יצא לו ר' אברהם
 ובלבו גמל החלטה

 שמי שתאמר לו שלום ראשונה
אותה יישא לאישה

 וממולו הגיחה בחורה נחמדה
 שמצב רוחה היה מרומם

 "שלום ר' אברהם", היא חייכה,
ופסעה ברחוב כמו כולם.

 והוא נשאר המום והבין
 שהכול משמים מכוון
 כי זוהרה זו אין בעיה

להתחתן ִאתה הוא מוכן.

 לא עברו ימים רבים והוא ביקש את ידה
 וזוהרה כמובן הסכימה
 וקול ששון וקול שמחה
הזוג הזה צועד קדימה.

 וחמישים שנה עברו וזה זמן לא קצר
 ולכן יש הרבה על מה לדבר

 אך בטרם נתחיל לפרט את השושלת
על הזוג הנחמד נספר.

 אך לתאר את סבא אברהם
 זו משימה בלתי אפשרית

 כי ר' אברהם הוא רב כה גדול
וזו לשון מזערית

 יראת השמים וצדקותו
 נודעה בכל רחבי ישראל
 ומי ייתן וזכותו תגן עלינו

ועל כל עם ישראל.

 וסבתא זהבה עזר כנגדו
 חרוצה ועובדת כל הימים

 יש בה אהבת ישראל ענקית
ולב רחב וחמים

 ונחזור לסבא וסבתא היקרים
 ולסיפור חייהם המשותף

 כי עכשיו גדלה המשפחה
והילדים פתחו פרק נוסף.

 ארבע בנות ברציפות
 נוספו למשפחה היקרה

 חפצי, תמר, שולה ואסתר
בנות שגדלו לתפארה.

 וארבע בנות זה סיפור לא פשוט
 כי כולם כבר ממש מצפים

 אך לפתע נולדו מאיר ושמעון -
סוף סוף בנים.
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 וכל ילד גדל עם האופי שלו
 ועל כולם יש המון סיפורים

 הם גדלו בדימונה, גדלו לתפארה.
וכאן לא נאריך במילים.

 אך עוברות השנים והילדים מתבגרים
 ההורים קוצרים כבר פירות
 ובלי לשים לב שהזמן עובר

הגיעו חתנים וכלות.

 וכל בת ובן הופכים לזוג
 ורבה כל כך השמחה

 וסבא וסבתא מחייכים בקרבם
אך, אין כמו המשפחה.

 אז חפצי הביאה את יוסי
 ותמר נישאה לעמרם

 שולה התחתנה עם שלמה
ואסתר ומשה גם.

 מאיר נשא את מזל לאישה
 ושמעון התחתן עם סימה

 ועכשיו פותחים פרק חדש
כי כל אישה הופכת לאמא

 לחפצי ויוסי שגרים בפתח תקווה
 נולדו שלושה בנים

 שגיא, שי וברק
כולם ב"ה מקסימים

 ותמר ועמרם גרים עד היום
 בדימונה העיר השורשית
 להם נולדו ארבעה ילדים
ליאת, חנן, גלית ויערית.

 שולה ושלמה הוותיקים בירושלים
 ארבעה ילדים הביאו לעולם

 בעז, עודד, מיכל ודוד
כמובן נחמדים כולם.

 אסתר ומשה שגרו רחוק
 התקרבו השנה להורים

 הילה, רעות, דנה ואליאב
גם להם ארבעה ילדים.

 ומאיר ומזל שהפכו די מזמן 
 לירושלמים ותיקים

 אורית, איתי, אריאל, תמיר ומתן
חמישה ילדים מתוקים.

 ואחרונים חביבים שמעון וסימה
 גרים גם הם בירושלים העיר

 להם כמובן ארבעה ילדים
לירז, אוהד, נדב ויאיר

 אז לסיכום נאמר שלזוג המקסים
 24 נכדים במספר

 24 - זה בהחלט לא מעט
מה שיהפוך כל איש למאושר.

 ויש עוד מה להגיד
 וסבלנות כבר כמעט שאין

 אך חייבים כאן לפתוח פרק חדש
כי הנכדים מתחילים להתחתן.

 ליאת נישאה לשמעון טדגי
 להם נולדה אוריה
 וזמן מה אחריהם

נישאה הילה לנריה.

הילדים למשפחת בן מוחה, הילה, רעות, דנה ואליאב 
מקריאים שיר בחגיגת "חתונת הזהב"
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 רעות ושחל התחתנו באושר
 ובעז ונטע גם הם

 ומי ייתן מכאן ואילך
רק ברכה תשרה בבתיהם.

 אז כמו שאמרנו 50 שנה
 זה זמן שקשה להגדיר

 וכאן בחרוזים ניסינו לתאר
מפעל חיים של זוג נדיר.

 ואיך לברך? ואיך להודות?
 ומה להגיד? אין מילים

 סבא וסבתא, הכול בזכותכם
כדאי שתהיו גאים!

 כי תמכתם במסירות ובאהבה
 לאורך שנים

 וכאן זו רק הזדמנות קטנה שלנו
להודות לכם יקרים.

 50 שנה אתם ביחד
 ועברתם כל כך הרבה

 וכאן מלב אל לב

 אנחנו אומרים
היה באמת שווה.

 כולנו עומדים למולכם
 שמחים בשמחתכם הגדולה

 רוצים להודות לכם מקרב לב
על כל ההשקעה הגדולה.

 ואולי מילים קטנות מלתאר
 מין רגש כזה שפועם

 אך, מה שהגדיר זאת ללא מילים
זה שכולנו כאן אתכם.

 ותהיו גאים ותשמחו בנו
 כמו שתמיד שמחתם

 50 שנה נתתם לנו
ואנו מודים על כל מה שעשיתם.

 ומי ייתן וירבו זוגות כמותכם
 במסירות ובאהבה גדולה

 ובינינו, מה 50 שנה?
בשבילנו זו רק ההתחלה...

עץ משפחה שהוכן במיוחד ל'חתונת הזהב'
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מתקרב ל"בעל הגבורות"
ו' באדר תשס"ה

מאיר

כשהיו שומעים בירושלים על אחד מאנשי ירושלים החדשים שעושה מסיבת יום הולדת, היו מגחכים 
ואומרים: "יום הולדת את פרעה". אבל, כשהגיע לגיל גבורות עלה בדעת בניו ואוהביו לעשות לכבודו 
מסיבה, ולא רצה. הפצירו בו הרבה ולא רצה, הפצירו בו הרבה ולא רצה עד שראה שחלשה דעתם של 
בניו ואוהביו, והוא מעולם לא עבר על דברי חבריו, נענע להם בראשו ונראה כמסכים בדיעבד. ועוד טעם 
נסתר היה לו שנתרצה להם - ששמע מפי חכם שראוי שיעשה סעודת הודיה לשבח ולהודיה לה' יתברך.

אך לנו יש טעם נוסף - שצריכים כולם לטעום טעמו של סבא, ויראו וִילמדו ויַלמדו את הדורות הבאים.

ומה יש ללמד וללמוד? לימוד תורה וקיומה הוא דבר שיום יום ושעה שעה רואים בדרכיו ובהנהגותיו, 
ופשוט הוא לכל עין. אבל כמה פעמים ראיתם תלמיד חכם, או כפי שאמר תמיר בני."מבחירי צדיקיא", 

מדבר לכל אדם כפי הבנתו והשגתו, ומדבר ומשיח בקודש ובחול ובכך הופך את החול לקודש?

מגיל צעיר גילה יכולות למידה מופלאות וכבר בגיל שנתיים קרא, אך לא בדרך העולם אלא הפוך. עיקר 
לימודו הוא לימודו את עצמו, מה שנקרא אוטודידקט.

בגיל צעיר הבין שיכולתו לסייע לסביבה ולציבור אינה פחותה מיכולתו ללמוד וללמד, ומגיל 17 החל 
לשמש ברבנות ולעסוק בשחיטה. כשמלאו לו 20 וקצת כבר היה ראש ישיבה של תלמידים שהיו מבוגרים 

ממנו.

כשהגיעו לישראל לא הפסיק את לימודו אך גם לציבור לא הפסיק לתת, גם אם היה צריך להיות עוזר 
זבן בצרכנייה. למרות זאת, קיבל את דעת אשתו ולא הסכיםלהיות רב בהסתדרות.  כי איך בארץ ישראל 

אפשר להיות רב של "כמעט גויים" בלי כיפה.

ההמשך ידוע, אך לא לכולכם. הידעתם כי כל קואליציה בדימונה הורכבה ע"י סבא? הידעתם שכשהוא 
עבר ברחוב בשבת החילונים היו מכבים את הסיגריה מרחוק ורצים לברכו בשבת שלום?

על זה ייאמר ראשו בשמים - בתורה ובהגות, ורגליו באדמה - מעורב ודואג לציבור. איש איש בבעיותיו, 
קטנות כגדולות, ולציבור במצוקתם - בחינוך ילדיהם, בקדושת המשפחה ובאכילת קודש בלבד.

הרב אברהם אלמליח מדושן עונג בחגיגת 
יום הולדת 80 עם משפחתו
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לימים פנה לדיינות על מנת לתת מגדולתו בתורה ובפסיקתה ולהביא את הצד שלעתים חסר בבתי 
הדין - הצד של מעורבות בציבור, של הבנת הצד המתדיין ובעיותיו ובמציאת פתרונות שהציבור יכול 

לחיות בהם.

העבודה הציבורית ואהבתו לא מתכלה, וגם בימים אלה מסייע לצבאנו הקדוש לטהר את מחנהו. מסייע 
בעצה ובתבונה שיכולה להיות רק למי שכל זמנו ראה את עצמו כאחד העם ולא כמורם מעם.

גבורות  גם ברכת  היא  גבורות  לגבורות".  "בן שמונים  כמו שנאמר  עומדים בשנת הגבורות,  אנו  והנה 
בשמונה-עשרה, שבה מוזכר ה' יתברך כגיבור ועושה גבורות גשמים. "בעל גבורות" הוא תוארו של ה' 
יתברך, ואולי מזה נוכל ללמוד ולומר שהמגיע לגבורות מתקרב לקב"ה בעל הגבורות, והוא גם יכול לתת 

ולהרעיף גשמי ברכה, גשמי אהבה שלא על מנת לקבל גשמי חיות, גשמי תורה, גשמי תקווה ורצון.

עם  יחד  ויזכה  ובנחת,  מעליא  בבריאות  רבות,  לשנים  להשפיע  גשמיו  שימשיכו  היום  נברך  אבא  את 
אמנו-סבתנו היקרה לראות נינים ובני נינים ולהשפיע שפע טוב על כל ישראל. ויזכו לראות בביאת גואל 

ובבניין ירושלים השלמה.

הכלה מזל עם הנכד עוז-יהודה

מאיר זוכה לברכה מאביו לאחר שבירכו בהגיעו לגבורות
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זיכרונות מבית אבא )וגם אמא(
תמונות מילדות - בנימה וזווית אישית

חפצי

חקוקות  ילדות  תמונות  נקטעות,  תמונות  רצות,  תמונות 
בזיכרון והתמונות מספרות על קשר בין אב ובת, בין בת לאב 
והאב, שאת בתו הבכורה אהב, והבת שאת עיניה נשאה רק 

אליו ומהן אותן התמונות?

אב צעיר בארץ חדשה שבה את משפחתו לשמח רצה ובכל 
נסיעה לצורך עבודה, הפתעה תמיד באמתחתה. 

מהעיר  ג'לי  הביא  אבא   - הראשונה  הפעם  את  אני  זוכרת 
הגדולה לא ידענו אז את שמו, אך כל הלילה חיכינו לאכלו. 
ואני  והתקרר  עמד  בחלון  הוא  החסר  המקרר  ומפאת 
בהשתאות מביטה ומחכה, אך מה רבה האכזבה כשהטעם 

לא היה מי יודע מה... 

הגבוהה  לכיתה  ואותי  נפתח  ספר  בית  סוף  סוף  בדימונה 
אבא דחף כי כידוע בכל מקום ובכל דבר יד ורגל יש לו לאבא 
שלי. ומאז הייתי תמיד - ולא רק בקומה - הילדה הכי קטנה.

אתי  באמונה  למלא  עליי  היה  הבכורה  תפקיד  את  ובבית 
תמיד הקפידו וממני תמיד דרשו כי מסורת היא להם: את 

הראשון תחנכו, ואחריו האחרים ילכו.

לתיכון אבא לפנימייה אותי שלח ושוב כקטנה בין ענקים כולם אותי מפנקים. ואני, שתדעו, לא הייתי 
ילדה קלה וכולם אמרו שאני שובבה. את הפה לא ידעתי לסגור ופניני התחכמות )התחצפות( היו לי 
אין-ספור. את אבא מהר הזעיקו להרביץ בי )תרתי משמע( דרך ארץ ונימוס ובכל פעם מאיים, שעוד 

פעם וזה יהיה הסוף...

אירוע  או  ביקור  לאיזה  אותי  להוציא  ואפילו  מראש.  הודעה  ללא  לראות  בא  שאותי  פעמים  היו  אך 
משפחתי. ואני כל כך שמחתי כי את אבא מאוד הערצתי.

חפצי עם ההורים
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אותי תמיד בגאווה הציג לפני כל השומע, ומה רבה הייתה גאוותו בתעודת הבגרות אותה צילם כתמונה 
ובארנקו נשא. אותה הציג בפני כל מי שרק רצה. אל יקל הדבר בעיניכם, כי בדימונה זו הייתה התעודה 

הראשונה.

לי נמאס להיות קטנה, להמשך לימודים חיכיתי שנה ועוד שנה. ומה בינתיים אני עושה? אבא החליט 
שאהיה מורה. וכדי לקבל עבודה מה יותר קל מלשנות את תאריך הלידה. ובשנה השנייה כשכיתה ד' 
חולקה, חפצי מקבלת את הכיתה הטובה כתנאי לתקציב המועצה הדתית, ואם אינכם מאמינים הלא 

את מזל שלנו אתם שואלים.

לי פעם בערב חג ראיתי סלסלת קש  וזכורה  ינסה לרכוש.  כולם לרצות, כל שתבקש  אבא אהב את 
שבעיניי ייעוד אחד היה לה בלבד: היא בפרחים צריכה להתמלא. ומה לדעתכם קרה? אבא את הזר 

הביא תוך פחות משעה, כשישים ורדים אדומים ישבו בכבוד בסלסלה.

את דעותיי ורצונותיי על כולם כפיתי, וכשלקנות לבית רצו, הם בי התייעצו. ואני בשמחה נעניתי ולהם 
עזרתי ומה הפלא שפתאום מצאו עצמם עם סלון בצבע אדום, לא סתם אדום - אדום עז ולוהט. איזה 

מזל שהמוכר הבין ואת הסלון להחליף הסכים.

וכשאירוע התקרב ובכל הבית חוגג, כולם מתרכזים בפרויקט הגדול מכול: לאמא להתאים שמלה. ואז 
מתחילה ההתרוצצות - לחפש לה את הבד שעוד איש לא ראה ואחרי התפירה, הגברת עדיין לא מרוצה. 

וכך מתחיל המרוץ מהתחלה, ואפילו לבני ברק מגיעה. ולמחרת שוב תשנה 
את הדעה והכול חוזר חלילה. 

ואבא בהתחלה מחייך ואחר כך קצת כועס ולבסוף לפשרה מגיעים. לאמא 
מי  ותחליט  ותחליף  תלבש  תמדוד,  והיא  מלבושים.  שלושה  לפחות  יהיו 
מהשלושה יזכה בכבוד מלכים. אך לא משנה במה אמא בחרה, היא תופיע 

לאירוע בכל הדרה וכולם יתפעלו מיופייה.

רבות התמונות ורבים הסיפורים והיריעה קצרה מלהכיל. כולם בלבי נשמרים 
בשביל  עשיתם  הכול  יקרים,  ואמא  אבא  אתם  כי  מעלים,  תמיד  הם  וחיוך 

הילדים, וכל זיכרונותינו הם זיכרונות שמחים. 

ואמא יקרה, אל דאגה ביום הולדתך השמונים נספר גם עלייך מעללים. 

וכמובן נשאיר את יתר הסיפורים לעוד ימי הולדת ואירועים, שנמשיך לחגוג 
יחד בשמחה ועד מאה ועשרים שנה.
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יום הולדת לסבא אברהם
 נטע, כלה

מיכל, נכדה

היום עורכים לכבוד סבא מסיבה חגיגית

ואנחנו חשבנו, מה יהיה בתכנית?

מצגת? בטח מישהו יעשה!

דבר תורה? ישנם רבים שיעשו זאת לפנינו.

מופע של ילדי המשפחה? של הדור הצעיר?

הם עלולים להתבייש, להירדם או לא לרצות לשיר

תהינו מה לעשות

העלינו הרבה רעיונות

עד שהגענו להחלטה:

מכיוון שאנו יודעות לבשל ולאפות,

הלכנו בכיוון של מאפים ועוגיות

ובתוך העוגיות ישנן שאלות וחידונים

שיוכיחו לנו עד כמה את סבא אתם באמת מכירים!

וכעת יהונתן הלל ואלעד

יעברו עם סלסלת העוגיות

בין הנוכחים והנוכחות

ומי שישב יפה וירים את היד

יקבל את העוגייה הראשונה מיד.

שני כינויים שסבא קורא לנכדים

איזה שיר שבת סבא הכי אוהב לשיר?

איך סבא קורא לסבתא?

מאיזו צלחת סבא הכי אוהב לאכול?
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מצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם
אסתר

רבי נחמן מברסלב היה אומר: "דע לך כי לכל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד, ולפי המקום שהוא רועה 
שם. כי לכל עשב ועשב יש לו שירה, ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה". כאשר אני קוראת מילים 

אלה, דמותך עולה לפניי. בטוחני שרבי נחמן כתב מילים אלה בשבילך.

ניגון מיוחד משלו, אך גם קשוב לשירה מסביב. מאז שנות בגרותך  אכן, רוב שנותיך היית רועה בעל 
המוקדמות התגלית כעילוי ושימשת רועה, מורה, רב ומחנך לעמך ישראל באשר הם.

אותך  לסובבים  ורגישות  מעורבות  גילית  שליחות,  תחושת  מתוך  לציבור  הקדשת  מחייך  רבות  שנים 
ועשית הכול על מנת להיטיב עם צאן מרעיתך, וכל זה בענווה וביושר, לעולם לא ביקשת שיקשרו לך 
כתרים. לא דרשת כבוד ואהבת להימצא בין פשוטי העם. ועל כל אלה העיר דימונה עד היום מוקירה 

אותך ומעריכה את פועלך הגדול, ובכל הזדמנות מחזירים לך אהבה גדולה.

לגאווה,  מקור  עבורך  מהווה  משפחתך  ומתמיד  מאז 
וניניך עולה  נכדיך  ילדיך,  האכפתיות שאתה מגלה כלפי 

על כל הציפיות.

הם  ידך  על  וסבתות,  סבים  הם  ילדיך  כשרוב  היום,  גם 
מרגישים כילדים המתלבטים אתך ומבקשים את עצתך 
רגשית  מעורב  אף  ולעתים  קשוב  אתה  תמיד  ותמיכתך. 

באופן מוגזם.

בכל מקום שאתה נמצא, אתה מתברך בברכה: "ומצא חן 
ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם".

היום מלאו לך 80 שנה, הגעת לגבורות, וב"ה כוחך עולה 
ומשתבח. במעמד מרגש זה, כולנו אומרים תודה ענקית 
לך אבא על כל מה שהענקת לנו. תמיד היית והנך עטרת 
זכינו  שאתה  מה  ובגלל  בזכותך  לגאוותנו.  ומקור  ראשנו 
להערכה ואהבה בכל מקום שהגענו אליו, כי הרי שמך יצא 
למרחוק. חינכת אותנו ליושר, צניעות והתחשבות בזולת, 

חינכת אותנו לאהבת התורה והארץ.

מתנה ליום ההולדת: עבודת אמנות - עיצוב של ברכת כהנים
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השתדלנו לעמוד בציפיות, השתדלנו תמיד להעריך ולהודות על השפע הטוב. ואם שכחנו לפעמים, זה 
מפני שאנחנו ילדים מפונקים.

לסיום, אנו תפילה לבורא עולם שצאצאיך וצאצאי צאצאיך יהיו דומים לך, שלא נבוש ולא ניכשל חלילה 
לפגוע בשמך הטוב. בריאות ואריכות ימים לך ולאמנו היקרה ותמשיכו להיות הורים מקסימים הקושרים 

את כולנו על בנינו ועל טפנו בקשרי משפחה עבותים.

באהבה רבה מכולנו.

הרב אברהם מברך את ניניו ביום הולדתו-80
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אשרינו שאנו זוכים ליהנות מהשפע 
אורית

ביקשנו לספר את סיפורו של סבא שברוך ה' הגיע לגבורות. הרי ברור שאין מדובר בעוד יום הולדת אלא 
באירוע מיוחד במינו. ביקשנו לספר את סיפורו של סבא ומצאנו שאנחנו לא באמת בקיאים בפרטים.

בשבילנו, סבא הוא כל מה שהוא. וזה כל כך פשוט וברור מאליו, וזה כל כך קיים, וזה כל כך שלנו!

כי בראש ובראשונה סבא הוא ראש המשפחה, הוא הבעל של סבתא ואבא של אמא או אבא...

זהו סבא של שבתות מפנקות, סבא שהיה המוהל של איתי ואריאל, זהו סבא של כפרות אצל עמרם 
ותמר בגינה, וסבא של יום הכיפורים שעובר לפני התיבה.

זהו סבא של דמי חנוכה ופורים ושל עוד אירועים.

הוא סבא של אפיית מצות בערב פסח ושל אמירת סליחות בהתלהבות עם הילדים שרק השנה התחילו 
להשכים.

זהו סבא של הטלפון הראשון שאחרי ההבדלה, ושלכל שאלה הלכתית - וזו איננה סתם הגזמה.

סבא שלנו הוא סבא של פיג'מת הפסים שלפעמים מטעה - אולי אנחנו בכלל עיראקים? ואם לא, אז 
גם אנחנו רוצים פיג'מה כזו...

סבא שלנו הוא סבא ה"רב", הרב של העיר והרב של בית הדין.

זה סבא כזה שבו אפשר להתפאר! סבא שלנו הוא איש מכובד!

כילד, לחצות אתו את הרחוב זה לא תמיד נחמד, הליכה של כמה דקות הופכת למינימום "טיול שנתי", 
שכן כל איש מכיר אותו לא מסתפק בהנדת ראש מרחוק, הוא מתעקש להתקרב להגיד שלום ולשאול 

מה נשמע ,ואיך הבריאות.

סבא שלנו הוא איש מעורר נוסטלגיה אצל הרבה אנשים ובפרט בדימונה. "אה... את הנכדה של הרב? 
הבת של אסתר או של שמעון? ומה שלום הרב, והרבנית? הרבה זמן לא ראינו אותם, מתי הם באים?" 

ועוד. ועוד...

בשבילנו סבא שלנו הוא הכול ביחד. ואנו בעלי הזכות לחיות במחיצתו, ניזונים מאורו, למדים מוכמת, 
ומושפעים משפע הטוב שהוא מרעיף על כולנו.

תודה סבא!

הרב אברהם אלמליח מקיים מצוות הכנת מצה

אבא מל את נכדו



זכרתי לך חסד נעוריך

"שלי ושלכם שלה היא"
"והנני בזה לבקש מבורא עולם שישלח רפואה שלימה לנות ביתי ויחזקנה שתשוב לאיתנה והנני 
להודות לה על כך שהיתה לי לעזר ועודדה אותי ללמוד וללמד ללא טרדה והנני אומר לה זכרתי 
לך חסד נעוריך, יתן ה' שישלם לה פעולותיה לטובה בבריאות הגוף והנפש ותמשיך לחנך את כל 
המשפחה היקרה אמן ואמן" )הקדמה לספרו "בתוך עמי" לחלק ד'(
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האישה שאתו
"זכה – עזר...."

הזוגיות היפה בין אבא ואמא הייתה לשם דבר. הייתה ביניהם תלות הדדית.

אמא, עקרת בית חרוצה שלקחה על עצמה את כל עול המשפחה וחינוך הילדים, דאגה לכל הצדדים 
הגשמיים והחומריים ואפשרה לאבא להתפנות לעבודתו הציבורית וללימוד תורה.

לאבא  קראה  לא  לעולם  אמא  המשפחה.  כראש  אבא  של  בכבודו  זהירים  להיות  אותנו  חינכה  אמא 
בשמו, אפילו אם שהו ביחידות, תמיד הפנייה אליו הייתה "רבי ברהם" )רבי אברהם במרוקאית(. ברגעי 
בדיחותא היינו שואלים את אמא: "איך קוראים לאבא?" והיא בחיוך ובהבנה להתלוצצות שלנו ענתה: 

"רבי ברהם".

מאתנו דרשה להיות בשקט כאשר אבא נח. אבא אדם מכובד ורב גדול, לכן דאגה תמיד שנצחצח את 
נעליו ונכבס את ממחטותיו. גם אנחנו ילדיו, ומאוחר יותר נכדיו, נהגנו לחלוץ לאבא את נעליו.

עם אמא התנהגנו בגובה העיניים, ִאתה דברנו, התלוננו, דרשנו, ביקשנו. והיא בדרכה שלה שיתפה את 
אבא ושמעה לעצותיו איך להתייחס לכל עניין ועניין.

לאורך כל חייו הכיר אבא לאמא תודה, הרעיף עליה מתנות וכל טוב עד היכן שידו הייתה משגת. אבא 
והתייעץ אתה. אמא הייתה  ואף ברעיונות,  לו בעבודה, בקשיים  שיתף את אמא בקונפליקטים שהיו 
מקור לרוגע, להבנה. "חכמות נשים בנתה ביתה" היו לה תובנות וחכמת חיים שבעזרתן הצליחה להכיל 

את אבא ולייעץ לו כיצד לנהוג.

אמא העריצה את אבא. הייתה לה הזדהות מלאה עם כל הצלחותיו והתקדמותו בתפקידיו והיא ראתה 
אותן כהצלחותיה שלה. תמיד הייתה אתו, תמיד שותפה לנסיעותיו בארץ ובחו"ל.

אבא לא הסתדר ללא אמא, ואמא לא קיבלה שום החלטה ללא התייעצות עם אבא. אפילו בקניית 
שמלה או פריט לבוש אחר הייתה חייבת לשאול את דעתו של אבא. היו זמנים שאמא פנתה לתופרת 

לתפור שמלה, אבא היה שותף לדוגמה ובחר וקנה את הבד.

תמיד, ובפרט לאחר שאמא חלתה, אבא הזכיר: "שלי ושלכם, שלה הוא!" 

הרב אברהם אלמליח ורעייתו בשנים הראשונות לנישואיהם
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זוגיות מופלאה
אבא תמיד הצטער וכאב את צערה וכאבה של אמא על הטרגדיה הקשה שעברה, על רצח אמה ואחותה. 
כל הזמן ניסה לנחמה ולשמח אותה בדרכים שונות. הוא ידע שאם יעלו את עצמותיהן ממרוקו לקבורה 

בארץ זו תהיה נחמה גדולה לאמא.

אבא עמל והשיג אישורים מתאימים להעלאת הארונות ממרוקו. אמא נסעה למרוקו ויחד עם בן דודתה 
פרוספר ז"ל ניסו למצוא את הקברים. אחר כך אבא נסע בעצמו לזהות את הקברים. חרף כל מאמציו, 

יחד עם יהודים שיכלו לעזור בזיהוי, לא הצליח לזהות את הקברים וחזר מאוכזב לארץ.

לא מחליפה גלות בגלות
לאחר האסון הכבד שפקד את אמי, הרצח הנורא של אמה ואחותה, אמא חשה חוסר ביטחון להמשיך 
המשפחה  ישראל.  לארץ  ולעלות  הזה  הנורא  ממקום  מהר  שיותר  כמה  לברוח  רצתה  במרוקו,  לגור 
מרסיי  העיר  הייתה  למרוקו  מחוץ  הראשונה  התחנה  מרוקו.  את  ועזבה  מאוד,  קצר  בזמן  התארגנה 

שבצרפת, שם המתינה המשפחה לאנייה המפליגה לארץ ישראל.

יום אחד הוא חזר למחנה המעבר כשבידו עגלת  ולו במעט.  במרסיי התאמץ אבא להיטיב עם אמא 
תינוק מפוארת - שהייתה מצרך נדיר, ובפרט ליהודי מרוקו - עבור אחי מאיר שהיה בן חודשים ספורים.

פרנסי קהילת מרסיי התוודעו לאבא ולגדולתו והציעו לו הצעה מפתה: להישאר במרסיי ולכהן כרבה 
הראשי. ההצעה נעמה לאבא והוא סיפר עליה בהתלהבות רבה לאמא.

אמא הסכימה אתו שההצעה מלהיבה ומחמיאה, אך קבעה נחרצות: אם הוא מתכוון להיענות להצעה 
ולהשתקע במרסיי עליו לשחרר אותה ולתת לה גט. אמא אמרה שאין לה אמון בגויים ושהיא לא מחליפה 

גלות בגלות, ושפניה מועדות אך ורק לארץ ישראל. ובזה תם הדיון בהצעה.

הרבנית נסעה למרוקו לנסות לאתר את 
קברי אמה ואחותה.

בתמונה העליונה, עם בן דודתה פרוספר 
ורעייתו שנותרו במרוקו מסייעים לה 

לאתר את קברי יקירותיה
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קשר של נכדה לסבא וסבתא
ליאת

זיכרונות הילדות שלי עטופים בנוכחות הבולטת של סבא וסבתא בחיי.

גרנו בסמוך אליהם וההליכה אל סבתא וסבא הייתה מבחינתי פינוק. החום, הדאגה והאכפתיות היו 
ממשיים. האוכל הטעים שנעשה עבורך ממש כדי שתהיה שמח, כל אלו נתנו הרגשה של שייכות ואהבה.

הייתי אוהבת לשמוע מסבתא סיפורים: איך הם עלו לארץ, איך היא גדלה, כיצד היא גידלה את המשפחה 
– את אמי ואת הדודים שלי. כשישנתי שם כילדה, ובמיוחד בלילות שבת, אני זוכרת איך באמצע הלילה 
בג'לבייה,  מזרחית,  בישיבה  יושב  לפעמים  ולומד,  ספריו  על  רכון  את סבא  ומוצאת  הייתי מתעוררת 

ולומד. בעיני הילדה הקטנה שהייתי הוא נדמה כאליהו הנביא.

אני זוכרת שבתחילת כיתה ג' אמרתי להוריי שאני רוצה לצום 
וזימן אותי אליו. הייתי עקשנית  כך  כיפור. סבא שמע על  ביום 
לא קטנה ולא הבנתי למה עושים לי כזה עניין. הוא הבין שאני 
רצינית ובטבעיות רבה ובסבלנות הסביר לי שאסור לי לצום כי 
אני בסך הכול בת שמונה וקצת. המשכתי להתעקש, הוא הסביר 
לי,  והראה  לצום  בגילי  לילד  שאסור  בפירוש  כותב  שהרמב"ם 
לילדה בת שמונה, את ההלכה המפורשת בספר "היד החזקה". 

גם זה לא עזר. צמתי כמובן!

הייתה  כשסבתא  בירושלים.  אצלם  גרתי  סטודנטית  כשהייתי 
הייתה  שהיא  כמו  ערב  ארוחת  לי  להכין  דאג  סבא  נוסעת, 
ערוך  שולחן  ומוצאת  בערב  מהלימודים  חוזרת  הייתי  מכינה... 

וארוחה מוכנה כרגיל.

סגור  שהגז  בודק  היה  נסיעה,  כל  לפני  גדול.  דאגן  היה  סבא 
סדין  עם  כשנרדמתי  החורף,  בתקופת  לכן,  נעול.  ושהבית 

חשמלי, תמיד קם באמצע הלילה לנתק אותו.

 ,18 בת  שהייתי  עד  בדימונה,  גרו  וסבתא  שסבא  השנים  בכל 
לא  ועם המשפחה.  איתם  חגגנו  הסדר, שאותו  מליל  חוץ   - החג  בבוקר   - בחגים  איתם  חגגנו  תמיד 
ויתרנו על הזכות לשבת לסדר עם סבא, עם השאלות, דברי התורה והאווירה המיוחדת של החג. כבר 

הנינה אוריה בטקס "קבלת 
הסידור" בבית הכנסת של הרב 
מרדכי אליהו בירושלים. לכבוד 

הנינה הרב אברהם אלמליח הגיע 
לטקס וכאשר הגיע תורה לקבל 
את הסידור התפתח "ויכוח" של 

תלמידי חכמים מי אמור לתת לה 
את הסידור - הרב מרדכי אליהו 
כמו שנתן לשאר תלמידי כתתה 

או סבא רבה שלה?
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את  מכינים  וסבתא  סבא  כיצד  לראות  רצים  היינו  בבוקר 
מצת המצווה, איך הם עושים זאת בזריזות וביחד. כל דבר 

שעשו היה ביחד.

סבא וסבתא באו לכל חגיגה שהייתה במשפחה, גם כשסבא 
התאמץ  תמיד  אבות,  בבית  סבתא  כי  לבד  כבר  היה  זצ"ל 
מבית  השתחרר  רק  אם  גם  משפחתי,  אירוע  לכל  והגיע 
כאילו  להגיע  מאוד  השתדל  מאוד.  קר  שהיה  או  חולים, 
שראה בזה נדר שאינו יכול להפר. יום הולדת לנינה, מסיבת 
– הגיעו! הם  יבואו  וסבתא  סידור, לכל דבר שרצינו שסבא 
גם התעקשו להגיע באוטובוס עם מזוודות מבלי להתעצל 

או להתפנק.

שקרויה  יהב-זהבה  בתי  של  מצווה  הבת  שנת  זו  השנה 
היא בחרה לעשות את עבודת  ועליה  על שמה של סבתא 
על  זיכרונות  מוצפת  אני  השנה  במשך  לכן,  השורשים. 
דמותה של סבתא בכלל ועל הזוגיות שלה ושל סבא בפרט.

מתכונותיהם  ללמוד  כולנו  שנזכה  היא  שלי  התפילה 
וממעשיהם של סבא זצ"ל וסבתא שתיבדל לחיים ארוכים, 
מהאכפתיות  שלהם,  מהֵּכנות  שלהם,  מהזוגיות  ללמוד 
והדאגה שלהם לבני משפחתם, מהפשטות באורח חייהם, 
יחד עם  מהצניעות של סבא שהיה תלמיד חכם עצום אך 
זאת דיבר עם כל אחד בגובה העיניים ומתוך ענווה, וכמובן 
כל  את  לצאצאינו  שננחיל  הלוואי  שלהם.  החיים  משמחת 

זה, אמן!

 

הרב ורעייתו בביקור בעזה לאחר מלחמת "ששת הימים"

הרב והרבנית לפני ברית המילה של הנכד בעז
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הביקור של אבא בארץ והטרגדיה 
במשפחה של אמא

השיחה התנהלה בנסיעה לבת המצווה של הנינה מטר, בתו של ברק יהודאי, 
בט' בשבט תשע"ב

אבא סיפר כי הגיע לארץ כתייר, הוא ואדם בשם מור יוסף זכו מטעם "אוצר התורה" בנסיעה זו בשל 
היכולת שלהם ללמד גמרא. במרוקו נשארה אמא שהייתה בהיריון וארבע בנותיה.

אבא וחברו סיירו בארץ במסגרת קבוצה של נציגים מכמה ארצות ושמעו שיעורי תורה.

בלילה אחד אבא חלם כי רב גדול נגלה אליו וכאשר שאל לשמו 
ענה מאיר בעל הנס. בהתגלות זו בחלום אמר לו רבי מאיר בעל 
הנס כי רעה גדולה פקדה את משפחתו ושבע"ה ייוולד לו בן זכר.

שבצרפת.  מרסיי  לעיר  וחברו  אבא  הגיעו  למרוקו  חזרה  בדרכם 
לארץ  בדרכם  שהיו  ממרוקו  יהודים  של  מעבר  מחנה  שם  היה 
היהודים  אחיהם  את  לבקר  שילכו  לחבר  הציע  אבא  ישראל. 
היו  רבים  כי  אותו  הכירו  ממרוקו במחנה המעבר. אנשי המחנה 
כאשר  אותו.  מנחמים  החלו  וכשהגיעו  הולדתו,  כפר  מאלקלעא 
לו בצער את הטרגדיה שפקדה  שאל אבא לפשר הדבר, סיפרו 
את אשתו - הערבים רצחו את אמה ואחותה ופצעו את גיסה ואת 
למרוקו.  מידית  שישובו  מחברו  וביקש  התמוטט  אבא  ילדיהם. 
חברו הבין את הצער הגדול שבו היה אבא שרוי, קנה בקבוק ויסקי 
והשקה את אבי. כל פעם שאבי התעורר, חברו שב והשקה אותו 

עד שהגיעו למחרת לאמזמז.

אבא מספר כי מצא את אמא שרויה באבל כבד בדיכאון, וארבע 
בנותיו היו מלוכלכות ומוזנחות.

ולמעשה היא נשארה באבלותה עד  היה קשה לעודד את אמא 
ליום ברית המילה של מאיר.

מרים ושושנה, האחייניות של הרבנית שאמן נרצחה יחד עם הסבתא במרוקו 
)במרכז התמונה(
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גם לאבא היה קשה לתפקד. הוא חזר למרוקו כעשרה ימים לפני ראש השנה ומאיר נולד בר"ח חשוון. 
עד אז אבא לא נסע למרקש לבית הדין שבו עבד.

יום לפני ברית המילה הזדמן למרקש יהודי סוחר מאמזמז. רבי מכלוף 
אבוחצירא זצ"ל, אב בית דין במרקש, פגש את הסוחר ושאלו אם רבי 
ונולד לו בן  אברהם אלמליח חזר מארץ ישראל. הסוחר ענה כי חזר 

ושמחר בע"ה תתקיים ברית המילה.

רבי מכלוף אבוחצירא התפלא: איך זה שלא אמר לו, ואיך לא הזמין 
אותו לברית המילה. אז הסוחר שטח לפניו את כל הטרגדיה הקשה 

שפקדה את משפחתנו.

רבי מכלוף אבוחצירא בירר את שעת הברית, והפתיע את אבי והגיע 
ופירות  ביותר, מזונות  כיבוד צנוע  לאמזמז. בשל האבל, הוריי הגישו 

וירקות לברכות בלבד.

רבי מכלוף התכבד להיות הסנדק, והרך הנולד נקרא "מאיר חיים" על 
שם רבי מאיר בעל הנס שנגלה לאבי בחלום.

ברית המילה התקיימה מיד אחרי תפילת שחרית בישיבה. רבי מכלוף 
פנו  ואז  צהריים.  ארוחת  אתו  לאכול  מתכוון  שהוא  ואמר  לאבי  פנה 
לראש הקהילה וביקש ממנו לשחוט כבש לכבוד ברית המילה. וכך היה 

שבארוחת הצהריים הייתה סעודה כיד המלך.

בגדי  את  להחליף  הסכימה  לא  אמי  הבן,  הולדת  שמחת  למרות 
תסכים  אולי  לבה,  אל  לדבר  מכלוף  מרבי  ביקש  אבא  אבלותה. 
להתרחץ ולהתלבש. רבי מכלוף פנה אל אמי לא בלשון בקשה, אלא 
בדרישה להחליף את בגדי אבלותה. זו הייתה הפעם הראשונה מאז 

שנודע לה על רצח אמה ואחותה, אמי החליפה את שמלתה.
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האסון של אמא
חפצי

בילדותי היה אבא דמות מופת עבורי. אהבתי אליו הגיעה לכך שרציתי בעל כמותו - נדיב, אוהב ומלא 
הומור.

בילדותי ובבגרותי ביליתי אתו הרבה, הרגשתי קרובה אליו ואהובה מאוד. פעמים רבות שימשתי לו בת 
לוויה באירועים שאמא לא יכלה להשתתף בהם, כמו שבתות חתן או שבתות בר מצווה של המשפחה.

נעדר  לאירוע שאבא  דווקא  מילדותי במרוקו קשורה  לי  ביותר שזכורה  והמשמעותית  החוויה הקשה 
ממנו. אבא היה רחוק מאתנו, היה בישראל כתייר. הוא נסע לארץ ישראל עם משלחת 

רבנים ממדינות המגרב.

שכללה  מורחבת  משפחה  חמולה,  גרה  הראשונה  בקומה  מאוד.  גדול  בבית  גרנו 
חדרים  שלושה  כלל  הבית  השנייה.  בקומה  גרנו  אנחנו  אחים.  כמה  של  משפחות 

ענקיים, מטבח ומסדרון ארוך שהקיף וצפה על החצר המשותפת בקומה הראשונה.

כי  לבד  שם  שגרנו  לי  נראה  הגדול.  הבית  בשער  חזקות  דפיקות  נשמעו  אחד  בוקר 
אנשים  נכנסו  לפתוח.  ירדתי  בזה(.  בטוחה  לא  )אני  לארץ  עלו  האחרות  המשפחות 
נגד השלטון  בעיות עם הערבים, הם מתמרדים  מהקהילה. הם הסבירו לאמא שיש 
גדול  בבית  לבד  להיות  מאוד  שמסוכן  לאמא  הסבירו  במרוקו.  אז  ששלט  הצרפתי 
שנמצא מחוץ ל'מלח' )גטו(. הם הציעו לה לעבור לגור בתוך המלח, בישיבה של אבא.

אמא המקסימה והמעשית החלה לארגן ולארוז. הם לא רצו שתארוז אך לא ידעו איך 
להגיד לה. כל דבר שנתנה להם לקחת הם שמו בצד. אני זוכרת שזה היה תמוה בעיניה 
האריזות  ושאת  למהר,  שכדאי  אותה  שכנעו  איכשהו  ולכעוס.  לשאול  החלה  ושהיא 

יעשו מאוחר יותר.

הביאו אותנו לישיבה של אבא. היא הייתה מרוקנת מכל ריהוט וגם על כך אמא תמהה 
הנורא  את  לה  ובישרו  אותה  הושיבו  לשם,  הכניסו את אמא  רבה  בסבלנות  ושאלה. 
מכול: אמה )סבתי מזל( ואחותה היחידה של אמי, רחל, נרצחו בידי פורעים ערבים 

בביתן בעיר מרוחקת מאתנו.

רחל הי"ד, אחות הרבנית שנרצחה במרוקו
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ואז הכול התהפך. אמא המאופקת והממושמעת הפכה לחיה פצועה וכואבת המוכנה לצאת לטרוף. אי 
אפשר היה להרגיעה, לא יכלו להחזיקה, היא רק רצתה לנסוע לשם ולגלות שזה שקר.

אמא הייתה בהיריון מתקדם עם מאיר, הבן המיוחל. האנשים דאגו לה וניסו להניאה מכך, ללא הצלחה. 
עוד באותו יום נסעה לעיר הולדתה אל הדוד שגידל אותה, הרב דוד וענונו זצ"ל.

בניגוד לאופייה הרגיל אנחנו נשכחנו, ארבע בנות קטנות. נשארנו עם משפחות אחרות. זכור לי שהיינו 
די מוזנחות בתקופה זו.

הגיעו  דודתי,  משפחת  של  הערבייה  המשרתת  בהדרכת  הפורעים,  קרה.  אשר  את  שמעתי  כך  אחר 
אליהם הביתה. הם היו היהודים היחידים שגרו מחוץ למלח. המשרתת אמרה להם שזו משפחה אמידה, 
דודתי  הכניסה.  דלת  על  בגופה  להגן  ניסתה  היא  הייתה הראשונה שנהרגה,  לקחת! סבתי  שיש מה 
הושלכה אל הבאר כשתינוקה בידיה. התינוק שרד והוצא משם מאוחר יותר ע"י כוחות הצלה. האבא 

מימון נפצע ואיבד את זרוע ימינו. שלוש הבנות נפצעו והושלכו. 

בעזרת מישהו מהמשפחה אמא הצליחה להגיע לשם בדרך לא דרך. בכל מקום עמדו חיילים שהיו )לפי 
תיאוריה של אמא( מפחידים ביותר. עברה דרכי ייסורים ועמידה של שעות בתורים כדי לקבל אישורי 
מעבר לשטחי הלחימה. אמא הגיבורה לא אמרה נואש, ובנחישות והתמדה הגיעה לאזור. ימים חיפשה 
בבתי החולים את השורדים. ניסתה ללא הצלחה לאתר את מקום קבורת יקירותיה. עשתה מה שיכלה, 
עזרה כפי יכולתה. היא חזרה הביתה סמוך לחזרתו של אבא. האמא שחזרה הייתה אדם אחר לגמרי. 
הייתה נתקפת ברגעים של טירוף, למביט מהצד זה היה מפחיד. כל מי שהכיר את הסיפור הבין ללבה, 

קיבל וחיבק.

מהסביבה.  ומנותקת  בקירות  בוהה  כשהיא  שעות  בילתה  היא  אלה.  בהתקפים  נכחתי  רבות  פעמים 
אפילו לידתו של הבן המיוחל לא שינתה את הרגשתה. הדבר היחיד שרצתה, ואכן עשתה, היה לעלות 
מיד לארץ ישראל. האירוע הזה וכל הכאב הכרוך בו ליווה את אמא כל ימי חייה. הזמן והחיים עזרו לה 

לחיות עם זה אך לעולם לא לשכוח.





זיכרונות

ֶרּנּו עֹוד" ִרי ּבֹו ָזכֹר ֶאְזּכְ י ַדּבְ י ִמּדֵ "ּכִ
)ירמיהו לא, יט(
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איתי בכל מקום
חפצי

בביקוריי השבועיים אצל אימא, אני מנסה לגרות אותה להגיב ולגלות עניין, כמעט תמיד ללא הצלחה 
יתרה. בכל פעם אני מנסה תחום ועניין אחר. 

פעמים אני מדברת איתה על אבא ואפילו שרה לה שירי שבת ששרנו והתענגנו עליהם.

היא הגיבה לשיר: 
"אילו היה לי כוח
הייתי יוצא לשוק

הייתי מכריז ואומר
שבת היום לה'"

כשאני שרה ואימא מתנועעת מעט לקצב השיר, אני נזכרת באבא שאהב מאוד לשיר את השיר, את 
אימא שמלווה אותו, ואיך שהם מדגישים ומאריכים כל מילה, נהנים, מתענגים ומרגישים את משמעות 

השבת והקשר אל ה'.

אהבה רבה הייתה ביניהם והיא התבטאה )בעיניי( כששרו את השיר הזה.

אבא היה אדם פעיל. הן בתפקידו והן בענייני המפד"ל.

פעמים רבות התלוויתי אליו לנסיעותיו ל"קסטל" - המעוז של הפעילות המפד"לית - או למשרד הדתות 
בירושלים.

כילדה, נהניתי מתשומת הלב שקיבלתי בזכותו של אבא. הרגשתי את האהדה שהופגנה כלפיו ובמיוחד 
כלפי חוש ההומור שבו ניחן. כל נסיעה כזו הייתה חוויה מיוחדת בשבילי.

אחרי כיתה ח' אבא דאג שאגיע לכפר בתיה, מקום שביקר בו כשהיה תייר בארץ, ומצא חן בעיניו. היה 
חשוב לו שאת לימודיי התיכוניים אלמד בבית ספר שבו למדו תלמידים מהיישוב הוותיק בארץ, ולא רק 

עולים חדשים.

עד היום אני זוכרת כמה פחדתי כששיבצו אותי לכיתה הטובה יותר. אבא כתב לי אז: "אל תדאגי בתי, 
הווה זנב לאריות, ואל תהא ראש לשועלים". הוא צדק. בסופו של דבר הייתי "ראש לאריות".

הרב ורעייתו באחת הגיחות לחו"ל



חה
שפ

 מ
ש

אי

151

אבא היה גאה בהישגיי - בתו הייתה הראשונה בדימונה שזכתה לקבל תעודת בגרות. כל כך גאה היה עד 
שפשוט צילם אותה לתמונה קטנה, שם בארנקו, ובכל הזדמנות הוציאה להראות ולהתגאות.

הוא תמיד דחף להישגים ולמצוינות, אך בעדינות ובלי כפייה. כך היה גם כשהחלטתי ללמוד באוניברסיטה. 
הוא דאג להפגיש אותי עם האנשים המתאימים שיעזרו לי הן בהחלטה מה ללמוד והן בחיפוש מקום 

מגורים, ומעט עבודה שתעזור לי בכלכלה.

הרגשתי שהוא תמיד היה לצדי. אבא האציל עליי ביטחון ותחושה שבכל מקום שאני נמצאת אני לא 
לבד ויש לי על מי לסמוך. אני מתגעגעת.

תצלום של תעודת הבגרות של חפצי, שהרב היה גאה בה
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הורים תומכים
תמר

בשכנות  גרתי  נישואיי  מאז  דימונה.  תושבת  אני  היום  ועד  ומאז  במשפחה,  שנישאתי  הראשונה  אני 
להורים והם היו חלק משמעותי בחיי. אמא עזרה בכול, ובפרט בגידול ילדיי.

- נסעה לתמוך באסתר שגרה בעפולה או בחפצי בפתח תקווה, או  תמיד כשאמא נעדרה מדימונה 
לחילופין נסעה לאירוע משפחתי או לניחום אבלים - אני הייתי אמורה לדאוג לאבא.

פעם אחת הבאתי לאבא ארוחת צהריים. אבא היה רגיל לנוח מדי יום בצהריים. לפני לכתו לנוח ביקש 
ממני לא להעירו משנתו אם תגיע שיחה טלפונית וכו'.

לאחר שאבא נרדם הגיע אדם שביקש לראות את אבא. אמרתי לו שאבא נח עכשיו ושאפשר לפגוש 
אותו במשרדו בשעה 16:00, אך האדם עמד בתוקף על רצונו לראות אבא עכשיו. לדבריו, הגיע מרחוק 

והדבר שבא לדבר עם אבא עליו אינו סובל דיחוי.

הערתי את אבא והוא קיבל את האורח בסבר פנים טובות והיה קשוב לדבריו. לאחר לכתו פנה אליי 
ואמר: "כמה חבל שהערת אותי משינה כל כך מתוקה". הצטערתי ובאמת 
הרגשתי את המשמעות של "גזל שינה", ומאז החלטתי לא להעיר אדם ישן 

בכלל ואת אבא בפרט.

היו פעמים רבות שלארוחת צהריים הצטרפו אורחים או עמיתים לעבודה, 
לארוחת  לאבא  דאגתי  שוב  הפעמים  באחת  מוקדמת.  הודעה  ללא  גם 
צהריים. הגיע אתו הרב אמסלם, דיין שישב אתו בבית הדין האזורי בבאר 
שבע. אבא נכנס לחדרו, ואז הרב אמסלם החל להלל את אבא בפניי ואמר: 
שלו  החריפות  עצמת  את  אביכם,  של  גדולתו  את  מכירים  לא  "אתם 

והבקיאות שלו... כמה הוא גדול!"

ואת  גדולתו  את  להעריך  ידענו  לא  ואולי  אבא  היה  הוא  בשבילי  ובאמת, 
העצמות שלו. הדבר התחזק אצלי ואצל אחיי ואחיותיי ב"שבעה", כשאנשים 

באו וסיפרו על אבא.

היה  שאבא  העובדה  את  וחוויתי  הרגשתי  ומתמיד  מאז  דימונה  כתושבת 
דמות נערצת בקרב תושבי העיר. אבא ברוב חכמתו ידע לדבר אל כל אדם 
בגובה העיניים. ידע להקשיב לכל אדם שפנה אליו בעיר. היה לו חיבור גם 

הבת השנייה תמר

תמר ואמא באירוע משפחתי
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לשומרי דת ומסורת וגם לחילונים בעיר. כאשר הוקם בית הספר התיכון הממלכתי בעיר, אבא היה מגיע 
לתת שיעורים לתלמידי כיתות י"א-י"ב.

לאבא היה טּוב לב וענווה והוא היה רגשן.

היה דיסטנס בינינו הילדים לבין אבא, אמא חינכה אותנו ודרשה לשמור על כבוד אבא. היא גוננה עליו 
ודאגה לכל צרכיו. עם זאת, אבא היה מעורב בכל מה שהיה קורה אתנו. אמא שיתפה אותו בכול.

אם היו לה התמודדויות מאתגרות אתנו, הייתה בחכמתה הרבה מרככת את העניינים מול אבא, שלא 
יצטער מד י או שתגובתו כלפינו לא תהיה קשה מדי. אבא ואמא הרגישו זה את זה ותמכו זה בזה. קשה 

להבין איך אמא עמדה בכל עול המשפחה וחינוך הילדים לולא התמיכה 
וההערכה הרבה שזכתה להן מאבא.

נאה דורש ונאה מקיים
עמרם

על רבי אברהם נאמר: "נאה דורש נאה מקיים" - היה איש עבודה חרוץ 
לא  וזה  שכר,  ללא  הדתית  המועצה  ראש  יושב  היה  לתפקידו,  ונאמן 

הפריע לו לעשות את המיטב והמקסימום הנדרשים ממנו.

הייתה לו תכונה יקרה מפז שקשה לראותה אצל אחרים ובפרט אצל 
ידע  האחר.  את  ומפייס  בו  חוזר  היה  מיד  כועס,  היה  כאשר  גברים: 
להודות בטעויותיו ולבקש את סליחת האחר, ולא ויתר עד שהיה זוכה 

לסליחה מהנפגע.

החתן עמרם אזולאי
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חוויות מחיים מלאים
שולה

בחרתי להציג כמה זיכרונות שלי מאבא ממהלך חייו.

בשנות החמישים המאוחרות, כאשר סוגיית ההודים "בני ישראל" הייתה בכותרות, 
רבנים שפסקו שהם  היו  הנושא.  ולמדה את  על המדוכה  ישבה  הרבנות הראשית 
נסים,  הרב  לציון  הראשון  של  מקורבו  שהיה  אבא,  שהתנגדו.  רבנים  והיו  יהודים 
קיבל את פסיקתו שהם יהודים ועל כן הרב נסים מינה אותו לערוך חופה וקידושין 
אמור  היה  לפסיקה(. משום מה הדבר  אילת התנגד  העיר  )ייתכן שרב  באילת  גם 
להיעשות בחשאיות. ואכן, אבא נסע בחשאי לאילת על מנת לחתן את הזוג הראשון 
מיוצאי "בית ישראל". לאחר נסיעתו הופיעו עיתונאים בפתח הבית ושאלו היכן אבא. 
לחתן  נסע  "אבא  ששמעתי,  כפי  בתמימות  עניתי 
נתנה  בארץ  והעיתונות  הדבר  נודע  וכך  באילת". 
סקירה רחבה לנושא. אבא לא ידע מי "הלשין" ורק 

לאחר חזרתו הביתה הבין.

עוברים ללחם קנוי
ילדה  בהיותי  עוד  קבוע,  תפקיד  לי  היה  בבית 
קטנה - ללוש בצק ולאפות לחם. זו הייתה משימה 
יומיומית. פעם נמאס לי מהתפקיד המיוחס שלי 
יצא  ברציפות  ימים  וכמה  בו,  לזלזל  והתחלתי 
לחם יבש וקשה. ואז אבא קיבל החלטה דרמטית 
לחם  לקנות  והתחיל  לחם,  לאפות  להפסיק 

במכולת. זה היה חידוש מרענן ולא מובן מאליו.

התרגשות בירושלים המשוחררת
חג  באסרו  הימים,  ששת  מלחמת  לאחר  מיד 
ירושלים  לירושלים.  אבא  עם  נסעתי  שבועות, 
לבשה חג וכולם היו בתחושת התרוממות רוחנית 
שלמה  מהיכל  המלחמה.  אחרי  בארץ  ששרתה 

ביקור של הרב בכותל בתום מלחמת ששת הימים. תוקע בשופר "תימני"
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ונשיא המדינה. התהלוכה הגיעה  ובראשם הרבנים הראשיים  ונכבדי ציבור  יצאה תהלוכה של רבנים 
לכותל המערבי שאך זה שוחרר ונערכה שם תפילה חגיגית בליווי תקיעות שופר. אני זוכרת שאחזה אותי 
צמרמורת, הרגשתי את גודל האירוע. אבא היה בין הראשונים בתהלוכה. הדרך הייתה עדיין מגודרת 

בגדר תיל כמו לפני המלחמה, שוטרים שמרו על התהלוכה ולא לכל אחד הייתה גישה.

חוסך למדינה
אבא התמנה למנהל בתי הדין הרבניים ומתוקף עבודתו היה עליו לעבור לירושלים. אבא התאכסן במלון 
"מרכז" כל ימי השבוע וביום חמישי בערב היה חוזר לביתו בדימונה. אבא היה זכאי לאש"ל מלא במלון 

אך מרוב צניעותו העדיף שכל ערב אביא לו ארוחת ערב על מנת "לחסוך" למדינה.

הייתה מבלה  היה בעיסוקיו, אמא  וַביום, כשאבא  "מרכז",  הייתה מצטרפת אליו למלון  לעתים אמא 
אתי. ערב אחד אבא הזמין את כל משפחתי לארוחת ערב במלון. עודד בני הזמין סטייק. תוך כדי אכילת 
הסטייק עודד החל להיחנק. שלמה בעלי מיד הרגיש בעניין והחל לבקש מעודד להוציא את הסטייק, 
אך ללא הועיל עד שהגיע אדם מיושבי המלון ועשה לעודד "היימליך" וכך הצליח להוציא את הסטייק 
מגרונו. אבא נבהל מאוד והחוויר. אבא תמיד היה חרד אם משהו קרה לנו הילדים, והחרדה גברה אצלו 

לגבי הנכדים.

המילים האחרונות
כשאבא כבר היה על ערש דווי, ביום שני לפני מותו, הייתי בתורנות ליד מיטתו בהוספיס. אבא לקח את 
הסדין, מדד אותו בידיו ולבסוף עטף בו את ראשו כמו טלית, ואז שאל אותי: "את יודעת מי אני?" עניתי 
לו: "ברור, אתה אבא שלי". והוא המשיך: "לא, מי אני?" ועניתי: "אתה הרב אברהם אלמליח" והוא חתם 

את השיחה במשפט: "הרב אברהם הצדיק". אלו היו מילותיו האחרונות. אבא נפטר יומיים אחר כך.

שולה, הבת השלישית



156

זיכרונות סובייקטיביים כילדה
אסתר

אני זוכרת ילדות יפה ורגועה בירוחם. הייתי ילדה מפונקת, נחשבתי ה"קטנה" כי יש לי שלוש אחיות 
גדולות - חפצי, תמר ושולה. כנראה היה לי מעמד מיוחד כי אחריי סוף סוף נולדו הבנים מאיר ושמעון. 

אני זוכרת קרובי משפחה ומכרים של הוריי מצביעים עליי ואומרים: "זו היא שהביאה את הבנים?"

אבא כאיש משפחה היה מפנק, לא הקפיד אתנו ולא החמיר. הוא היה מרבה בנסיעות. כשהיה מגיע 
ל"עיר הגדולה" - תל אביב או ירושלים - היה נחשף לדברים חדשים ויפים ותמיד היה מגיע עם מתנה 

לילדים, מתנה לאמא או אביזר לבית. 

כראש  בכבודו  חייבים  היינו  לביני,  בינו  דיסטנס  היה  אבי קפדן, מרוחק.  זוכרת את  אני  גיסא,  מאידך 
המשפחה וזה כלל חליצת הנעליים שלו, הקפדה לא להפריע לו במנוחת הצהריים, צחצוח נעליו, כיבוס 

ממחטות הבד ועוד. 

ואיני חשובה בעיניו. אבא היה איש גדול, תמיד עסוק, איש  כילדה, חשתי כאילו אבי אינו מכיר אותי 
השייך לציבור, "אבא" של כל תושבי דימונה.

אני זוכרת את יחסו לאחותי הבכורה חפצי. מנקודת מבטי היה נדמה לי שהוא מעריץ אותה, מתייחס 
אליה כאל נערה חכמה ומצליחה, ובהחלט היה לה מקום משמעותי בבית. כבר כנערה חפצי השפיעה 

על הלך הרוח בבית, והייתה שותפה בקבלת החלטות משמעותיות כגון רכישת בית וריהוט.

אחיי מאיר ושמעון זכו ליחס מיוחד ומיוחס בשל היותם בנים.

בעיני רוחי עולות תמונות מילדותי שממש מחממות לי את הלב:

הייתה תקופה שהרגשתי שאבי מרוחק. יום אחד נדרסתי ע"י רוכב אופניים ליד הבית ואבי בדיוק נקלע 
למקום. אני רואה את החרדה בעיניו ואת כעסו הרב על רוכב האופניים הדורס. אבי רצה לקחתו לתחנת 
המשטרה שהייתה קרובה למקום, אך אני פחדתי, דאגתי לאבי והתחננתי שיניח לרוכב כי אני בסדר 

ולא נפגעתי.

תמונה שנייה: גרנו בירוחם, אמי הייתה צריכה לנסוע עם אחותי תמר לבית החולים בבאר שבע, ולכן 
לקחו אותי ואת אחי מאיר לגן בדימונה. הגן היה צריף מגודר ולידו היה הצריף של לשכת הרבנות ששם 
היה משרדו של אבי. הגן היה זר בעינינו והחלטנו לברוח דרך פרצה בגדר, והגענו למשרד של אבא. 
בדיוק מצאנו אותו סועד את לבו בלחם וקופסת טונה. כשראה אותנו, הושיב אותנו לידו ונתן לנו לאכול 

אתו. גם עכשיו אני מתמלאת בחמימות, וטעם ה"מן" של הטונה מציף אותי...
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תמונה שלישית: אבי כרב של דימונה מגיע למסיבת סיום של כיתה ח' בבית הספר, כנראה מסיבת סיום 
של אחותי חפצי. התמונה שעולה לנגד עיניי - איני יודעת עד כמה היא מדויקת - היא כזו: התלמידים 
לחלון.  שמתחת  בארון  מסתתרת  ואני  והנכבדים,  המברכים  שולחן  ומולם  ח'  בצורת  בכיתה  יושבים 

כנראה עקבתי אחרי אבי בלי שהוא ירגיש, וכשגילו אותי אבא אסף אותי בחום אל חיקו.

באולפנת  ללמוד  ויצאתי  הבית  את  עזבתי   14 בגיל 
באותה  רבים  מבתים  בשונה  הוריי,  בבית  "צפירה". 
היה  הזה  הטלפון  קו  בבית.  טלפון  מכשיר  היה  תקופה, 
עם  שוחחתי  כאשר  ולביתנו.  הרבנות  ללשכת  משותף 
מה  מאוד:  קצרות  קצרות,  היו  השיחות  בטלפון,  אבא 
שלומך? להתראות. גם בפעמים שהגיע לבקר אותי ואת 
אחותי שולה באולפנה, זה היה עניין של כמה דקות, בדרך 
כלל הביקורים היו בדרך למקום מסוים או בחזרה ממנו. 

תמיד בשליחות אמי להביא לנו דבר מה.

הרגשתי  הביתה,  הבגרות  בחינות  תוצאות  הגיעו  כאשר 
כמה אבא גאה בי. זו הייתה הרגשה מופלאה.

הייתי ילדה ונערה דעתנית, מתווכחת על הכול ונלחמת 
כבר  ימים  באותם  המשפחה.  בתוך  וייחודי  מקומי  על 
בבית  מעמדי  ובכלל  משה  היקר  לאישי  מאורסת  הייתי 
אותי.  לכל הסובבים  רצינית  הייתי בת פלוגתא  השתנה. 
ותפיסתי.  הבנתי  לפי  דברים  ולכוון  להשפיע  ניסיתי 
ביטחוני העצמי היה חזק אז, והייתי פנויה לראות את אבי 
ולהכיר בגדולתו, במנהיגותו ובאישיותו – ופשוט להעריצו.

ייאוש"  "טבלת  לי  שרטטתי  החתונה  לפני  וחצי  כחודש 
הטבלה  את  החתונה.  עד  הימים  כל  את  בה  וציינתי 
בפינת  תלוי  לזכוכית של שעון מטוטלת שהיה  הצמדתי 
לבית,  מחוץ  ימים  לכמה  נסעתי  מסוים  בשלב  האוכל. 
הימים  בכל   X לך  סימנתי  לי,  אמר  אבא  וכשחזרתי 

שנעדרת מהבית.

הרב סנדק בברית המילה של הנכד תמיר, יחד עם הבת הרביעית אסתר
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 אבא שלי מאחוריי כל הזמן – 
תומך, סומך, מכוון

מאיר

ואולי  שאלתי את עצמי במה להתחיל: אולי בגעגועים, אולי בדברי הלל ושבח למעלותיו התרומיות, 
ואולי... לבסוף החלטתי להתחיל מההתחלה - מילדות נהדרת שהייתה לי, לנו, לכל המשפחה.

כשהייתי בכיתה ג' )למיטב זיכרוני( השתתפתי בחידון תורה שנערך בבית הספר, ולאחר שעברתי את 
כל המשוכות הגיע היום וישבתי על הבימה עם כל "הנבחרים" מבית הספר. ומי ראש צוות השופטים? 
כמובן אבא, הרב הראשי של דימונה. ונשאלות שאלות והמתמודדים משיבים, ואבא כמחנך דגול תומך 
ומרמז ומסייע לכל נבחן, וכשהגיע תורי - לא סיוע ולא עזרה אלא אפילו החלפת שאלה קלה בשאלה 
מורכבת יותר. הוא לא אפשר לאיש מהשופטים לסייע ולכוון ובוודאי לא לרמוז, וקובע בהחלטיות - הוא 
אינו יודע את התשובה, ואינו נותן שום סיכוי להתרגשות או לכל סיבה אחרת. כמובן, זה היה עלבון גדול 
לילד צעיר בימים, אך כמורה ומחנך גדול אין ויתורים, אתה חייב לדרוש יותר מעצמך ולדאוג שלא יאמרו 

שהוא נתן ולו עדיפות קטנה ביותר לבנו. שופט זה שופט.

כשקיבלנו תעודת שליש או מחצית או סוף שנה, אף שברובה הייתה ראוי לשבח - הסתכל עליה ואמר 
"טוב, זה לא משהו מיוחד" ועבר לסדר היום. מה רצה להביע? אל תתגאה, שמור על פרופורציה. 

והנה הגענו לכיתה ה' וביומי הראשון בכיתה, שלא הכרתי בה ולו תלמיד אחד, אחד התלמידים עשה 
מעשה קונדס וכולנו צחקנו. המורה כעס מאוד ובחר שני תלמידים על מנת להבהיר לכולם שאצלו לא 
מתנהגים כך, ואני אחד מהם. המורה הפליא בנו את מכותיו או את מכות הסרגל - סרגל מעץ כפול - עד 
שנשברו הסרגלים, ואז סילק אותנו מעל פניו. לפני צאתי טרחתי להבהיר למורה שאספר על כך לאבא 
שלי. הטראומה והתדהמה שלי היו גדולים - אני, הילד שהקפיצו אותו כיתה, זוכה לקבלת פנים כזו? 
ואז רצתי למשרדו של אבא ברבנות בדימונה בוכה וכועס, וסיפרתי לאבא מה קרה. הייתי בטוח שאקבל 
חיבוק, מילות הרגעה, או אולי מטבע מנחם, וכשהתקרבתי אבא סטר לי ואמר "לך למורה ותתנצל על 
אמירתך והתנהגותך". המורה, גם אם הוא טועה הוא המורה. ושוב חשבתי, מה אבא רצה ללמד אותי? 

ואכן לימד: קח אחריות, תתמודד בזכות עצמך ולא בסיוע אבא הרב.

אספת הורים - והיו רבות כאלה, היו מחוץ לתחום מבחינתו. בבחינת, זה עניין שלך. אני זוכר אספת 
הורים אחת שאבא הופיע בה פתאום. שמחתי שסוף סוף לא אהיה לבד ולא בסוף התור, כי אבא בא. 
ובאתי  בדרך  הייתי  הקדמתי?  "למה  שאל  והוא  הקדמת",  קצת  אבל  שבאת  תודה  "אבא  לו  אמרתי 
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רצה  אף  והוא  שינה ממנהגו  הבנתי שלא  לראותך". 
את  לפגוש  ניאות  תחנונים  לאחר  רק  מיד,  ללכת 
המורה וכשיצאנו אמר "ידעתי, לא הייתי צריך לשמוע 
סומך  "אני  להביע  באה  הזאת  האמירה  מהמורה". 
יש לי  ואין אני זקוק לשמוע זאת מאיש". מאז  עליך 
תחושה שאבא תמיד מסתכל עליי ומלווה אותי, ומדי 
פעם אני חש צמרמורת בצווארי, כאילו מזכירה: אני 

פה מאחור, סומך, תומך ולא מתערב. 

בהחלטה   - הדרך  לכל  נמשך  אבא  של  זה  מנהגו 
וכן  בצבא  גבוהה,  לישיבה  ולא  לאוניברסיטה  ללכת 
הלאה, אילו תעצומות נפש אדם צריך כדי לנהוג כך.

ברבות הימים שאלתי את עצמי אם אני מסוגל לתת 
לילדיי את ההרגשה הזאת - אני פה מאחוריכם, מביט 
בכם, סומך עליכם ובטוח כי תעשו את הנכון והטוב 

ביותר. האם הצלחתי? אולי מעט, מעט מדי. 

הרב והרבנית והבן מאיר, הילד החמישי
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כבוד לתורה וללומדיה לצד ענווה מופלגת
שמעון, נציג המשפחה בעצרת התעוררות בדימונה

אנו מודים לרבני העיר ולקהל הקדוש בדימונה שאבא כל כך אהב. אבא היה שותף ומעורב בכל מהלך 
שהיה בעיר. הרבה ממה שסיפרו לנו ב"שבעה" והיום כאן, לא ידענו על אבא. אנחנו הילדים והנכדים 

כיבדנו אותו כמו אבא, סבא.

הבן שלי נדב למד בכיתה א' והמחנכת הייתה אשתו של אחד האברכים בכולל של הרב מרדכי אליהו 
זצ"ל, ששם אבא לימד. יום אחד האברך ראה את השם "נדב אלמליח" בין שמות התלמידים וביקש 
מאשתו שתברר אם הוא הנכד של הגאון הרב אלמליח. המחנכת שאלה את נדב, הסבא שלך הוא הדיין 
הגאון הרב אלמליח? נדב ענה 
בבקר  הולך  שלי  "סבא  לה 
ארוחת  אוכל  חוזר,  לשוק, 
המחנכת  חזרה  ונח".  צהריים 
לא  הוא  לו  ואמרה  לבעלה 
שלו  לסבא  רבך,  של  הנכד 

כנראה יש בסטה בשוק.

אני זוכר כילד שהרבה פעמים 
אבא לא היה בבית, היה עסוק 
ובהרבה  ציבורית  בעבודה 
לילות העירו אותנו משינה. כל 
מדימונה  שחייל  שהיה  פעם 
מגיע  היה  העיר  קצין  נהרג, 
היה  ואבא  אבא  את  לאסוף 

מודיע למשפחות.

לימודי  את  שסיימנו  אחרי 
ולפני  התיכונית  הישיבה 
ישיבת ההסדר, החלטנו בסניף 
בר  חגיגת  לערוך  עקיבא  בני 
יכולת.  מעוטי  לילדים  מצווה 
שקיות  התרוצצויות,  החלו  הנחת תפילין של שמעון, בן הזקונים, בכותל
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של איסוף בגדים התחילו להיערם בביתנו. אבא שאל את אמא לפשר מעשיי ואמא השיבה שאנחנו 
יוזמים מסיבת בר מצווה. אבא כל כך התרגש, הוא קרא לי למשרד והחל לברר פרטים על הנושא. ואז 
הוא בעצמו עבר אתי מחנות לחנות בהתרגשות, סיפר לרוכלים על הנוער המקסים שיש בדימונה ועל 
היוזמה הברוכה שלהם. ומכיוון שהיינו רק נערים הוא ביקש מכולם להיות שותפים ולעודד את הנערים 
הנפלאים בכך שיתרמו להם בעין יפה. מראש העיר ביקש שיעמיד לרשותנו אולם נאה למאורע ויממן 

את סעודת המצווה.

ב"שבעה" הגיע יהודי בעל חזות חרדית לנחם. שאלתי מיהו ומה הקשר שלו לאבא והוא סיפר כי הוא גר 
בשכונת הר נוף ואבא היה רבו בכולל של הרב מרדכי אליהו זצ"ל במשך כעשרים שנה. הוא סיפר שלפני 
חג הפורים האברכים היו נותנים סכום כסף ומארגנים משלוח מנות לרב, לאבא. ממנו ביקשו לתת את 
המשלוח כי הוא גר קרוב לבית הרב. אבא תמיד התנגד לקבל את משלוח המנות, כי הוא ממומן מכספי 

האברכים שאינם עובדים ומקדישים את זמנם 
ללימוד תורה.

הוא הוסיף וסיפר כי היו פעמים שפגש את אבא 
עם שקיות של קניות וביקש לעזור לו ולהרים 
בן  הוא  האברך  כי  התנגד  אבא  השקיות.  את 
תורה. פעם ביקש אותו אברך מבנו שירים את 
שקיות הקניות של אבא, וגם אז אבא התנגד. 
אך כאשר דיבר על לבו של אבא ואמר לו שזה 
חלק מהחינוך לכיבוד הורים אבא התרצה. אם 

זה בשביל מצוות כיבוד הורים - הוא מסכים.

קרובים  היו  ותושביה  דימונה  את  אהב  אבא 
כאן  לדימונה,  חמה  פינה  יש  לכולנו  ללבו. 

התחנכנו וכאן גדלנו.
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עוד ינובון בשיבה
הספד לפני ההלוויה
הרב שי יהודאי, נכד

סבא, אני עומד פה ומרגיש קטן. ממש קטן. קטונתי מלהספיד אותך. אילו יכולת לדבר, היית אומר לי 
"אז שב בשקט". אני גם יודע שברגע שאסיים ארגיש שלא התחלתי, אחשוב על כל הדברים הנוספים 

שיכולתי והייתי צריך לומר. איך אפשר לסכם חיים עצומים כל כך בכמה משפטים?

בחתונת הזהב שערכנו לך ולסבתא, אמרתי עליך לראשונה את מה שתמיד הרגשתי – "עוד ינובון בשיבה 
דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר ה'". קשה למנות את מספר הפעמים שבהן היית מאושפז או חולה או 
סתם לא מרגיש טוב )כמו זקן, תמיד היית אומר...(, אבל תמיד יצאת מזה ותמיד החזקת מעמד. פעם 
אחת באנו לבקר, והיית חלש מאוד ובקושי יכולת לדבר, ואף שתמיד שמחת בביקורים הללו, הפעם 
אותך  וראית  מצבך,  מה  ולבדוק  שלום  לומר  כדי  לחדר  נכנסתי  לצאת  כשרצינו  לישון.  לחדר  הלכת 
כלשהי.  בסוגיה  בטלפון  מדבר  החדר  בתוך  ושוב  הלוך  מתהלך 
כמו צעיר בן 20. חיכיתי שתסיים ושאלתי אותך על מה דיברת, 
מה  הלכתית.  שאלה  אותך  לשאול  אליך  שהתקשרו  לי  סיפרת 
שהחזיק אותך כל השנים הללו היה התורה שבך. מעבר לגאוותך 
אוהב  היית  עליה  ב"ה, שגם  ובנינים  בנכדים  במשפחה הענפה, 
לספר ולדבר, אך התורה שבך החיית אותך כל פעם מחדש. בכל 
ביקור היינו זוכים לשמוע עוד חידושים. רגעים מופלאים. אהבתי 
לספר עליך לתלמידים שלי, לחברים, על סבא הדיין, אב בית דין. 
היית דמות נצחית, עוגן, ועכשיו אתה עוזב אותנו כדרכו של כל 

אדם.

אצלי  קיבל  זה  אבדו",  אמונה  "אנשי  בווידוי  כשאמרנו  הבוקר, 
משמעות חדשה. מיד עלתה דמותך לנגד עיניי. סבא, אתה מדור 
אחר, מתקופה אחרת, מדור שינק תורה מילדות. היית מספר לי 
שהתחביב שלכם היה הכוזרי. לא הכרת שום דבר מלבד תורה. 
אהבתי לראות את הבקיאות שלך בכל עניין. היית שואל שאלה, 
ומיד "תביא את הספר הזה, את הגמרא הזאת". היה בך משהו 
עושה  לא  ישרות.  התורה.  ובדברי  בפסיקה  גם  מאוד,  אמיתי 

הרב והרבנית עם הנכדים שגיא, שי וברק יהודאי
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חיצוניים, מה שמוביל אותך הוא האמת של התורה. באחד הפעמים  חשבונות, לא מושפע מדברים 
הגעתי אליך עם חבר. ישבנו אתך בנושא שהתקשינו בו בישיבה. לאחר זמן היינו צריכים לצאת וחזרנו 
מאוחר מאוד בלילה, הרבה אחר חצות. מיד כשנכנסנו שמענו אותך קורא לנו מהסלון. ניגשת לקושיה 
מיד   - ואיך שהגענו  וחיכית שנחזור,  ולמדת  ישבת  אותו ערב  כל  ותירצת אותה באופן המיוחד שלך. 

ללימוד. 

היית מיוחד, סבא. היית לומד רמב"ם ללא פרשנים. כשהייתה נדרשת הבנה ברמב"ם, לא חיפשת מה 
אומר על זה הכסף משנה או המגיד משנה, אלא היית מתרץ בעצמך. זו הייתה דרכך. 

איש אמת. אהבת את ארץ ישראל, כיבדת כל אדם, השתדלת לעזור לכל הנזקקים לכך. גם כשהיה 
קשה לך, היית משתדל ללכת לאירועים כי ידעת שמצפים לך, ושזה יעשה טוב לאנשים שם. 

לא רבים מכירים את הצד האחר שלך. את הצד של 'סבא', של ראש המשפחה. 

כילד, לא ידעתי מי זה סבא שלי. רק ידעתי שהוא סבא שלי. כמה אהבנו להיות אצלכם. קידוש של 
שבת, הרגשה ביתית, תמיד היית דואג שנאכל מספיק. היית מצחיק אותנו עם הסיגריה, עם השיניים, 
היית שם. כשגדלנו, היית דואג תמיד לתת לנו דמי חנוכה, וכשגדלנו עוד יותר היית נותן יותר. אני מאמין 
שכל אחד מאתנו הנכדים הרגיש שאתה הסבא הפרטי שלו. יכולת לחלק את עצמך בין כולם ולתת 
לכולם הרגשה אוהבת. בכל אירוע היית מברך, מדבר, והכול מכל הלב. היינו אוהבים לשבת להתקרב 
ולשמוע אותך. קשה לדמיין את המשפחה בלעדיך. גם היום, כשאנחנו בעלי משפחות בעצמנו, אנחנו 
עדיין מרגישים אותך ואת נוכחותך כעוגן למשפחה כולה. המקום שבו כולם נפגשים. ועכשיו הותרת 

אותנו לבד. 

יודע שסוף סוף אתה מגיע למנוחה. תעמוד שם  ואני  סבא, אנחנו מתגעגעים, אנחנו אוהבים אותך, 
ותנוח  לך בשלום,  ישראל. סבא,  עם  כל  ועל  עלינו  כך  ואחר  על סבתא,  כול  קודם  ותתפלל  למעלה, 

בשלום על משכבך, ותעמוד לגורלך לקץ הימין. 
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איש הנצח
הספד בעלייה לקבר בתום ה"שלושים"

אורית, נכדה

סבא שלנו יקר.

אנחנו עומדים כאן היום, שלושים יום לאחר פטירתך.

שנה אחת באה לִקצה ואנו עומדים בפתח שנה חדשה, ומבחינתנו גלגל 
החיים שממשיך לנוע קדימה, חסר.

כולנו יודעים שאילו היית כאן, היית מבטל את כל דברינו, לא נותן מקום 
לפטפוטים, מליצות ובטח לא לתשבחות. גם עם הבעת רגשות היה לך 
או  לשמוח  המיוחדת  דרכך  את  חיפשת  עצב  או  שמחה  וברגעי  קשה 

לכאוב.

היית איש גדול שחי חיים פשוטים. כל כך פשוטים עד שלא ידענו את 
כל הסיפורים עליך.

רבים דיברו בגדולתך, על עומק אישיותך ועצמתה. רבים וטובים. מגדולי 
ובני בניך. אני, דרך הסיפורים שלהם, העליתי מול  ועד צאצאיך  הדור 
ביתי. דרך  בני  ובעבור  ויקרה בעבורי  כך אהובה  עיניי את דמותך הכל 
הסיפורים והזיכרונות של כולם מחקתי את זיכרונות השנים האחרונות, 

הכל כך קשות ומייסרות בשבילך ובשבילנו. 

מאז שסבתא חלתה ולאחר שניסית בכל דרך רוחנית וחומרית לשנות את 
הגזרה ונכזבת, חייך השתנו. כל ניסיונותיך לאחוז בחיים, מתוך האמונה 
הגדולה שהייתה לך בה', אמונה שלא שואלת שאלות או מתדיינת אלא 
מצדיקה את הדין באופן מושלם ומלא, הרי שכל ניסיונותיך כשלו. אט אט 
איבדת את השמחה, החדווה, הנעימות, והפכת לכמו שקראת לעצמך 
"איש זקן", וכפי שנהגת לומר: הזקנה הזו הביאה עמה גם דברים לא 
נעימים. אט אט הרפת מאחיזתך בחיים, כי "אין איש בלא אישה". כך 
אמרו חז"ל ואתה וסבתא לימדתם אותנו מה משמעותה של זוגיות כזו.
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ואני דרך הסיפורים והסופדים לך עמלתי להסיר את זיכרונות השנים האחרונות על כל קשייהן ולהפיח 
חיים בזיכרונות האמיתיים של חייך וחיינו אתך.

אל מול עיניי רחובות דימונה, "בית הכנסת של סבא". ואנו נכדים שובבים בפסוקי דזמרה לצדך ולצד 
ישראל נבון על הבמה. הכול היה מותר לנו כי היינו הנכדים שלך, עד שסבתא הגיעה לתפילה והשליטה 

בנו סדר ונימוסים.

אנחנו  כי  עלינו  מצביעים  העיר  וברחובות  הכיפורים,  יום  בערב  לכפרות  חול  אוספים  כולנו  ובזיכרוני 
הנכדים של "רבי אברהם". איזה עוד נכדים זכו לחוויה כזו של כפרות?

ואל מול עיניי חידון חנוכה, ברוב פאר והדר, שואלים אותי שאלה והתשובה נעלמת. אני בורחת מהבמה 
והרב אלפנט מנסה להחזיר אותי ברמקול, כשהוא מסביר לכולם הנכדה של מי אני. התשובה לא חזרה 

אליי בזכות זה... רק ההבנה עד היכן מגיעה זכות אבותיי.

ואל מול עיניי שנה שלמה שבה חסיתי בצלכם. ילדה בת 15 בעיר חדשה, בית ספר חדש, בלי הורים. 
ואתם, למרות הגיל והשלב בחיים, הייתם בשבילי אבא ואמא תורנים. סבתא קולעת לי צמות בערב כדי 
שיהיה לי קל לצאת בבוקר, ואתה כל יום מביא לי מהשוק בצל סגול שרק המציאו, סופגניות טריות, 

באגטים, פיתות, קולרבי שהיה אז ירק חדש בשוק ועוד... 

השנה הזו טבעה בקשר שלנו אות מיוחד שנמשך הרבה שנים. 

הייתה לך חכמה מיוחדת שבזכותה ידעת אילו שאלות ששאלתי בהלכה וברוח לבטל ולאילו שאלות 
לתת כובד ראש ולענות.

והייתה לך חכמה מיוחדת לרכז את כולנו סביבך. בחגים, בתפילות. כל כך קשה יהיה לנו השנה בתפילות 
של ראש השנה. הרי שנים שאנחנו כבר עושים השוואות ועוד לא מצאנו חזן שהקול שלו נעים כמו שלך 

והוא בקי במנגינות כמוך.

כל כך קשה יהיה לנו כי גם בשנים האחרונות שנחלשת וזו לא הייתה אותה התפילה, עדיין היית אתנו 
והיית התקווה.

רציתי להגיד לך בשמי ובשם כפיר והילדים, שכל כך כאבו את לכתך אף שזכו להכיר רק מעט מגדולתך, 
שלך,  התורה  שאהבת  לשאוף.  נרצה  שאליה  מדרגה  לנו  נשארה  הנצח.  את  מסמל  אתה  שבשבילנו 

הבקיאות והידע, איש המשפחה והציבור שהיית, מהווים בשבילנו מודל לחיקוי. 

אנו מתפללים שזכויותיך וזכויותיה של סבתא תבדל"א יעמדו לנו כמו שעמדו לנו ולזרעך עד כה,

ושכל צאצאינו יהיו מאוחזי התורה כמוך. שכולם יהיו יראי שמים, אוהבי ה'. 
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רציתי לבקש ממך שתעשה הכול כדי להשפיע בשמים על גורלו של עם ישראל. שבעמדתך הנחרצת 
תומר לרבש"ע שיזרז לנו את תהליכי הגאולה, שיקרב אותנו מהר יותר אל הנצח. שתבקש ממנו לשמור 

על סבתא. אשתך האצילית והחכמה שעל אף כל ייסוריה אוחזת בדעה בהירה. 

ושתבקש ממנו לשמור על כל המשפחות שלנו.

שהקשר לא ינתק אלא יימשך על אף המרחק והעיסוק השוטף בחיים, 
ושיתמלאו כל חסרונותינו, איש איש וחסרונותיו.

שתשלח לנו מן השמים נחמה.

נחמה וזיכרון אמיתי שלך.

זיכרון בחיים ממש – שבהם ניישם את כל הדברים הגדולים שינקו ממך 
ושאנו עוד יכולים ללמוד ממך.

קשה להיפרד ממך אך אנו מקבלים זאת ומבטיחים להתאמץ לאחוז בך 
דרך הנצח, התורה ומעשיך המכובדים שהם לנו לזיכרון.
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דברים שנאמרו באזכרת אחד-עשר חודש
ליאת טדגי - זיכרונות של הנכדה הכי גדולה

זאת, הלב מתפקע  ובכל  לכולנו...  דבר  מן הסתם  לא אחדש  אלו  בדבריי  כי  לי  אציין שברור  ראשית 
מהרצון לומר ולשתף ברגשות ובתחושות. כמובן גם להזכיר כמה מהתכונות האופייניות לסבא שכדאי 

שנלמד מהן.

במהלך השנה האחרונה, בכל כך הרבה סיטואציות הזכרתי את שמו של סבא כשאוטומטית אני מדברת 
עליו בלשון הווה ואז צריכה לתקן ולומר "סבי ז"ל". בכל מיני הקשרים אני מזכירה אותו ומה הוא היה 
אומר ועושה והחסר כל כך משמעותי. גם כשאני מספרת לאנשים שלא זכו להכירו, אני לא מפסיקה 

לדבר עליו ואז הם מבקשים לראות את סדרת ספריו.

בתחילת השנה, כשדובר על כתיבת ספר על חייו ופועלו של סבא ועל האפשרות של הנכדים לכתוב 
מהגיגי לבם, הרגשתי שזו משימה בלתי אפשרית. כיצד אוכל לתמצת לשני עמודים נוכחות משמעותית 
של אדם ענק ברוחו ובחכמתו ויחד עם זאת כה פשוט ואנושי? הרגשתי שאני עלולה לחטוא לו, לי ולאלו 
שיקראו. הרגשות כל כך סוערים שלא אצליח להעביר אותם נכון וכראוי לסבא ולבאים אחרינו, עקב 
היותו תלמיד חכם עצום בעל חכמת חיים ותובנות כמעט נבואיות. כולם הכירו את התכונות האופייניות 
לו: יכולת התקשורת עם כל אדם, השמחה, האמת והכנות, היושר, הרגשנות והדאגה. סבא גם מעולם 

לא היה מחנך בתוכחה אלא פשוט היווה דוגמה אישית בכל מה שעשה. 

לכן, הקשר שלי עמו הביא להמון זיכרונות שרוצים להיאמר ולהיזכר. מצאתי את עצמי חושבת עליו 
הטיפול  לאחר  בלילה,  במיוחד  עוברת.  שאני  הסרטן  במחלת  הטיפולים  אחרי  השינה  חסרי  בלילות 
בתקופה  לי  שקורה  כפי  דברים,  שכחתי  לא  החוצה!  יצא  והכול  בבוקר  בארבע  קמתי  שבו  החמישי 
האחרונה עקב הטיפולים. התחושה הייתה שאני חייבת לכתוב את הזיכרונות ואת הערכים שסבא הנחיל 

באופן טבעי. 

מתאים עצמו לדור הצעיר
זכיתי להיות נכדה לתקופה משמעותית של 42 שנה! זכיתי גם להיות הנכדה הגדולה וגם לגדול בקרבתם 
של סבא וסבתא. סבתא הייתה מתבדחת אתי ואומרת שאני הבת ולא הנכדה )היא הייתה רק בת 40 
כשנולדתי!(. למעשה, זכיתי לסבא במשך כמעט מחצית מגילו. עוד כילדה ישנתי המון אצל סבתא, 

כשהתאשפז או כשעבד בירושלים.

הנכדה ליאת והנינה הגדולה אוריה מברכות את הסבא 
ביום ההולדת ה-80



168

רק כשהייתי בת 18 הם עברו לירושלים ואז גרתי אצלם שלוש שנים כסטודנטית. סבא היה נוהג להשוויץ 
שהחדר שבו ישנתי עדיין נקרא "החדר של ליאת". נראה לי שגם הוא לא השתנה מאז: התמונות, השידה 

וכו'. הכול נשאר במקום.

במשך שנים ארוכות גרתי במרחק שתי דקות הליכה מסבא וסבתא. זו הייתה קרבה הפיזית, רגשית 
ומחנכת. סבא הרי היה רב העיר במשך כ-35 שנה ולכן ראינו אותו גם בטקסים ובאירועים רשמיים. בדרך 
כלל היה לי טבעי לראות את סבא כך, מלבד במסיבת בת המצווה שנערכה בבית ספרי: התבקשתי על 
ידי המנהל להנחות את הערב ומבלי לערוך חזרות הייתי צריכה להזמין את נכבדי העיר לשאת דברים. 
כשהגעתי להזמין את סבא התבלבלתי לגמרי: היה לי מוזר לקרוא לרב העיר לברך את בנות המצווה, 

הרי הוא סבא שלי! סבא עלה לברך והסביר שזו הנכדה שלו...

היו  בילדותי  הצעירים.  עם  מהתנהלותו  שונה  הגדולים  הנכדים  עם  התנהל  סבא  שבו  האופן  בכלל, 
יראה וריחוק. לדוגמא, אם הייתי אצל סבתא בשעת כשסבא חזר מהעבודה, מיד סבתא הייתה מזרזת 
אותי להביא לו את נעלי הבית והחלוק שלו. אסור היה להתמהמה. רק לאחר שהיינו חולצים את נעליו 
הוא היה נועל נעלי בית, לובש חלוק ומיד היה ניגש לארוחת הצהריים - שתמיד הייתה מוכנה בזמן! 
כסטודנטית, אני זוכרת איזה שהוא חג שהגיעו הנכדים הצעירים. הם פנו אליו בצורה ישירה וקלילה 
שאז נראתה לי בוטה ואף חצופה: "סבא, תביא לי כסף!" או " סבא, תקנה לי מצלמה"... וסבא מקשיב, 
ובמקום לכעוס על האופן שבו מדברים אליו, הוא מתייחס בסבלנות ובהומור. הייתי בהלם! שאלתי אותו 
אחר כך, "סבא, איך אתה מרשה להם לדבר אליך כך?" והוא בחכמת החיים הענוותנית שלו ענה לי: 

"אחרת, למה שיתייחסו לסבא זקן?!" הקשר עם הדור הצעיר היה חשוב לו יותר מכבודו!

טלפון כל מוצ"ש
בהקשר הזה אנו לומדים ממנו את ערך המשפחה וחשיבותה. הוא, שגדל כמעט ללא משפחה, סבתא 
ולוואי שגם  והוא השקיעו רבות בבניית משפחה ענפה אך מלוכדת שבה מוותרים ומבליגים זה לזה, 
אנו נשכיל לעשות זאת. אני זוכרת את סדרת הטלפונים שהיו עושים סבתא וסבא לכל בני המשפחה 
במוצאי שבתות או חגים ושואלים בפרוטרוט לשלום הילדים ומברכים אותם. המעורבות שלו ושל סבתא 

במיוחד בנכדים ובחינוכם מתוך דאגה וחום הם לא דבר ברור מאליו.

לכולנו.  לחיקוי  מודל  היא  שלהם  הזוגיות  עצמו.  בפני  ערך  היא  סבתא  עם  סבא  של  הזו  הסימביוזה 
לשניהם  וכוח  בריאות  חיים,  שמחת  המון  ויצרו  לגאווה  עבורנו  מקור  הן  ההדדית  וההערכה  האהבה 

ומעבר לכך השרו זאת על כל בני המשפחה.

תכונת השמחה ובמיוחד לצחוק עם סבתא או להקניט אותה בחביבות הייתה אופיינית לו. כולם זוכרים 
יחד  דבר  כל  לקנות  שלה,  מהצלחת  לאכול  אותה,  לחבק  בשבת,  לשתות  לה  למזוג  נוהג  היה  איך 

אבא מתבשר בשיחת טלפון על לידת הנכד, אליאב
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ולהתייעץ עמה בכל עניין. סבתא מצדה מעולם לא קראה לו בשמו אלא תמיד הקדימה ב"רבי אברהם". 
גם כשהתארחו אצל הילדים, היה להם מין טקס לפני השינה. הוא היה קורא לה שתעזור לו להתארגן 
לישון כביכול, לסדר לו את הכריות או לתת לו תרופות וכדומה. אך למעשה זה היה הצורך בשיח הזה 
שלפני השינה, האינטימיות הטבעית שלהם. לאחר שהלך לישון סבתא הייתה מעבירה את הלילה עם 

הנכדים במשחקים, סיפורים או מוסר.

אני זוכרת ששמעון בעלי ואני התארחנו אצלם בשבת לפני שנישאנו. במהלך הארוחה ביקשתי מהם 
שיספרו איך הם הכירו והתחתנו. הם סיפרו זאת בהתרגשות של חתן וכלה שזה עתה נישאו. סבא תמיד 
העניק לסבתא את מלוא תשומת הלב, הרעיף עליה מחמאות ושבחים וכדי לשמח אותה היה משחק 

אתה "רמי" כל שבת לאחר הארוחה.

"כך מרגיש אדם זקן"
יום כיפור בשבילי זה סבא: מנהג הכפרות )ממש!(, ההכנות, קדושת היום, התפילות, הניגונים, דמותו 
בחליפה בהירה, ברכתו אותנו בכניסת החג "תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות". קולו המרגש בפיוט 
ועצמתי בסיום תפילת  רצון להיפתח" מול התיבה מכוסה בטלית, הקול הרך אך הבוטח  "עת שערי 
זוכרת את האנשים שהיו באים במיוחד עם  אני  ה' חוקיך אצורה".  יראתי  "ה' שמעתי שמעך  נעילה: 
ילדיהם כדי לקבל ברכה מהרב כשהיה נח בין התפילות. עדיין לא התרגלתי לתפילות ולניגונים אחרים. 

עד לפני שבע שנים כשסבתא חלתה, יום כיפור היה עם סבא. כל ניגון אחר נשמע לי זיוף. 

כל אלו אינם רק זיכרונות של ילדות שחלפה אלא גם געגוע. עוד בחייו, מאז שסבתא חלתה, שמחת 
החיים שלו דעכה.

ובכל זאת, בערוב ימיו, גם כשבקושי ענה לטלפון והיה חלש מאוד, היינו שואלים לשלומו והיה עונה: 
"כך מרגיש איש זקן". תובנה כל כך פשוטה אך עצומה של החיים, ללא טרוניה או עצבות אלא קבלת 

המציאות כפי שהיא.

את  מתמיד  יותר  מעריכה  אני  הסרטן,  מחלת  עם  מתמודדת  אני  שבה  חיי,  של  זו  בתקופה  במיוחד 
התובנה הזו של קבלת הזקנה או החולשה כדרך העולם. לעומת אנשים שזכו להזדקן אך מקטרים על 

הזקנה במקום להודות על הטוב שזכו לו, כשהם מוקפים במשפחה אוהבת.

אשרינו שזכינו לגדול בצלך! כולי תפילה שנזכה ליישם ולהנחיל את הערכים והמורשת שלך לצאצאינו. 
היה נא מליץ יושר לכולנו וברך את סבתא היקרה שלנו בשיבה טובה, את אמי תמר לבריאות איתנה 
לאורך שנים. ואותי סבא, ברך גם אותי, היום ערב יום הולדתי ה-43, כשביום ראשון הקרוב אני מתאשפזת 
לניתוח שני ולפניי גם תקופה של הקרנות. ברך אותי שאזכה, שכולנו נזכה ולו לחלק ממה שאליו זכית 

אתה!

וכדבריך: שנזכה כל המשפחה לשנים רבות, נעימות וטובות. אמן!

מנהג "כפרות" בחצר הבית של תמר בדימונה
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הבושם הראשון שלי
ליאת, נכדה

אני רוצה לציין אנקדוטות קטנות בהתבגרות שלי: את שני הבשמים הראשונים שלי לא קיבלתי מבעלי 
היקר אלא מסבא היקר! הפעם הראשונה הייתה כשנסע לחו"ל, לפני יותר משלושים שנה, כשאני הייתי 
בת 10 בערך. נסיעה לחו"ל לא הייתה אז דבר שבשגרה. הפעם השנייה הייתה בגיל 15 בערך - שוב סבא 

הביא בושם וגם הפעם זה היה משהו יקר מאוד שהראה שהוא מבין בתחום. 

בחגיגת בת מצווה שחגגנו בבית הספר בדימונה, הטילו עליי - תוך כדי המסיבה 
וההצגה - את תפקיד המנחה. סבא היה אז רב העיר וכמובן נכח באולם. הכתיבו 
לי להזמין את "כבוד רב העיר הרב אברהם אלמליח" לברך את בנות המצווה, 
ואני קוראת מהדף ומגמגמת, כי היה לי מוזר לקרוא לו בשמו. מלמלתי משהו 
וירדתי מהבמה נבוכה, בעיקר ממנו. הוא התחיל את דבריו בהסבר פשוט - זו 

הנכדה שלי. 

מגיע  אותי שכאשר סבא  הרגילה  והיא  לסבתא,  הרבה  הולכת  הייתי  בילדותי 
מהעבודה, גם מבלי לומר שלום צריך לחכות לו עם נעלי הבית שלו, לחלוץ לו 
נעליים ולנעול לו את נעלי הבית הרכות שלו. רק אז נשם לרווחה ופנה לסבתא. 
נותן לנכדים לצחוק עליו  וגרתי אצלם כסטודנטית ראיתי שהוא  כשהתבגרתי 
כביכול, לדרוש ממנו כסף ועוד... אמרתי לו: סבא, איך אתה מרשה להם? הוא 

ענה לי בחכמה פשוטה מאוד - אני זקן, אם לא אעשה כך, לא יתייחסו אליי. 

פעם זכיתי וסבא הכין לי ארוחת ערב מתוקתקת ומאורגנת להפליא: זה היה 
בזמן לימודיי, סבתא כנראה נסעה, ואני הגעתי מאוחר מהלימודים. הכול היה 

מונח על השולחן כפי שאנו הכנו לו תמיד. 

יצא לי לישון הרבה עם סבתא כשסבא עבד בירושלים וגם כשהיה מתאשפז בגלל בעיות בלב. אסתר 
וחפצי זוכרות מן הסתם שהיו מתקשרות בבוקר יום ראשון מחו"ל ולא מבינות מה אני עושה אצל סבתא 
בשעה כזו, ואז היה מתחיל מבול השאלות... מחשבות האלו מציפות אצלי געגועים לסבא וגם לסבתא 

בימיה הטובים.

הנכדה ליאת וילדיה אוריה והראל
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לא הכרנו את הדברים האלה
לשבת ה"שלושים"

אסתר

אנחנו עומדים בתחילת השבוע השלישי מאז שנלקחת לגנזי מרומים, והעובדה שאתה לא אתנו עדיין 
מכה בנו חזק. כמה קשה לעכל, כמה הלב מסרב להכיל את העובדה. מסרב להאמין.

אבא, השארת חלל גדול בלב ילדיך, בלב נכדיך ובלב ניניך. כולם חשים באבדן.

לא  והלב  כהלם  מכה  זה  פעם  כל  אתנו.  לא  שאתה  הממחישות  תמונות  שולח  הראש  הבזקים  כמו 
אות  לי  שלח  מבקשת,  אליך.  ומדברת  השמים  אל  פונה  עצמי  את  מצאתי  פעמים  מספר  מתנחם. 

שלמרות שפיזית אינך כאן, אתה עדיין אתנו, רואה, חש אותנו ושומר עלינו.

אמנם אני מדברת בלשון יחיד, אבל התחושות הקשות מלוות את 
כולנו. לכולנו קשה.

אבא, זכית כי כלותיך וחתניך היו נכונים להיות שותפים בתורנויות, 
ולא  בזכות  לך  הגיעה  זו  זכייה  ומזמנם.  מעצמם  לתרום  בקניות, 
בחסד - גם אתה אבא התייחסת אליהם כאל ילדיך, טיפחת אותם, 
והאכפתיות שלך מהם הייתה לא מובנת מאליה. לא פעם נעלבתי 
"איפה  הייתה  שלך  הראשונה  כשהשאלה  לביתך,  נכנסתי  כאשר 

משה". 

אותנו. אחת  לנחם  גיסר  הגיע הרב אברהם  ביום שישי ב"שבעה" 
השאלות ששאל אותנו הייתה: "איך אבא הגיע לאן שהגיע, מי דחף 
אותו?" ענינו בתום ומידית כי אף אחד לא דחף אותך, אתה בכוחך 

הגעת למפעל חיים שכזה.

לאחר ה"שבעה" מצאתי את השאלה הזו מהדהדת במוחי. המבט 
התמה, הנערץ, של הרב גיסר כאשר דיבר עליך, נגלה אליי פעם 
ייחוס, כמו עוד  ועוד פעם. ואכן, הדבר מופלא. הגעת לארץ ללא 
עולים חדשים רבים ממרוקו. אף אחד לא חיכה לך, אף אחד לא 
הכיר אותך. ואתה, הרי זה ייחודך, הייתה לך הנעה פנימית, ידעת 
וייעודך בארץ  ה' בעזרך  כי  יכולותיך. הייתה לך אמונה חזקה  אסתר עם בנותיה ונכדיה בהכנסת ספר התורהאת 
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ישראל להיות רועה רוחני לעם ישראל. בכישרונך המיוחד הבנת סיטואציות, קלטת בחכמה מה קורה 
פה, בארץ החדשה והלא פשוטה, וידעת לסלול את דרכיך. לא גדולות ונצורות ביקשת. התמנית לרב 
"עמך" שהתמודדו עם  עולים  צפון אפריקה,  עולים שרובם מארצות  עיירה שקלטה  דימונה,  העיירה 
קשיי פרנסה והתאקלמות בארץ. אתה אהבת אותם, ידעת לדבר אליהם בגובה העיניים, העצמת 
אותם החזרת להם את הגאווה בעצמם ובמי שהם. התחבבת על דתיים וחילונים כאחד. לכולם 
הארת פנים. כמו משה רבנו שנאמר לו: "לך רד" - ירידה לצורך עלייה. ירדת אליהם ללא ויתור 
על עקרונות ההלכה והתורה, והצלחת להעלות אותם, הצלחת לחזק אותם במורשת עמנו מתוך 
אמונה וגאווה. ואלה, החזירו לך אהבה עשרת מונים. היית דמות נערצת בעיניהם אפילו שנים 
רבות לאחר שעזבת את כס הרבנות בדימונה. אבא, בהלוויה ו"בשבעה" ראית רבים מבני דימונה, 
גודל  את  הביעו  בעיניים  דמעות  עם  כולם  ולהתנחם.  לנחם  שהגיעו  כאחד,  וצעירים  מבוגרים 

האבדן עם לכתך.

שוב  אליך  פניתי  הזה  בלילה  בבית,  אצלך  אני  בלילה,   01.01.12 אצלי:  מתועד  התאריך  אבא, 
באותה בקשה שתמיד דחית. הרגשתי שנכון לתעד את חייך, את מפעל החיים המרשים שלך, 
למען הדורות הבאים. ואתה תמיד דחית אותי על הסף. עד לאותו לילה, שבו פניתי אליך מעומק 
לבי ואמרתי: "אני בתך מכירה אותך כאבא, אבל לא מספיק מכירה אותך כרב, כתלמיד חכם, 
כעילוי. מה אספר לילדים שלי? מה אספר לנכדים שלי?" אמרתי לך שמטרת הספר לתעד את 
חייך למען הדורות הבאים במשפחתנו בלבד. ואז הסכמת. והתחלת לדבר... היו לי שאלות: מה 
הניע אותך ללמוד דקדוק בכוחות עצמך, להגיע לדיוק מוחלט? מה הניע אותך ללמוד רמב"ם 

ועוד... ואתה לא הבנת את פשר השאלות שלי, לך הדברים היו כל כך ברורים וטבעיים...

היום, לאחר ה"שבעה" ובכלל, אני יודעת שצדקתי. אני לא מכירה אותך. כמה אני מצטערת 
שלא הייתי מספיק נחושה בשנים שעברו, יכולנו להספיק יותר. מאידך גיסא אני מודה לקב"ה 
על מה שבכל זאת סיפרת. על הזכות שנפלה בחלקי ושמעתי ממך מעט המכיל את המרובה.

אני זוכרת שבמהלך הסיפורים שלך אני חיפשתי במגירות תעודות ומסמכים מעברך, ומצאתי 
תיקייה ישנה ובה תעודות ומכתבים מקוריים שלך מקומטים ודהויים. למרות מרום גילי, זו 
הפעם הראשונה שראיתי אותם. תחילה זלזלת בהתרגשות שלי, אבל אני חושבת שהצלחתי 
להדביק אותך בהתרגשות.... ואז החלטתי לקחת אותם, לצלם ולניילן שישתמרו בצורה יותר 
טובה. פתאום היית חרד להם, ביקשת שאחזיר אותם. שמת אותם במגירה בשולחנך, קרוב 
אליך, ובכל הזדמנות הראית אותם. פתאום היה חשוב לך שכולנו נדע על קיומם. התרגשת 
במיוחד מהמכתב שכתב לך הרב מכלוף אבוחצירא כשהתמנית כרב העיר דימונה. בכינוס 
המשפחתי בפסח ביקשת שאספר לכולם על קיום המכתב ותוכנו. האם הרגשת אז שימיך 

קרבים? פתאום היה חשוב לך שכולנו נכיר ולו מעט... ברכה לאליאב ליום הולדתו ה-10
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כל חייך היה חשוב לך ולאמא לאחד את המשפחה, היה חשוב לכם לראות את כולנו יחד. היית גאה 
במשפחה ו"הביחד" תמיד עשה לך טוב. אני זוכרת איך ביום חורפי אחד, פתאום נקראנו להגיע לירושלים 

לחוגג לך יום הולדת.

כאשר תכננו את יום ההולדת ה-80 שלך, דאגת, וביקשת שכולם יגיעו. רואים בתמונות את ההתרגשות 
והשמחה בעיניך הטובות...

אבא, כל זמן שאמא הייתה לצדך בריאה ומתפקדת, לא ביקשת מאומה, 
שום עזרה מאף אחד מאתנו. כמה פעמים הצענו עזרה ללכת לשוק או 

לקניות, ואתם תמיד דחיתם כל עזרה על הסף.

חייך  ומידית,  טוטלית  בצורה  לחולייה  נפלה  שאמא  ברגע  לצערנו, 
ורק מחשבה אחת  והיה חסר ערך בעיניך,  נעצר  השתנו. פתאום הכול 
היית בלבבך - לדאוג לאמא, לא לאבד תקווה, לעשות כל מה שאפשר. 
וכל פעם  רופא מומחה, לקחתה לצרפת,  רעיון, להביא  הגית  כל פעם 
המציאות המרה הכתה בך. בפעם האחרונה, כחודש לפני ההידרדרות 
המהירה שלך, חזרתי מביקור אצל אמא ואתה שאלת אם היא הזיזה את 
הרגל. כמה קשה היה לי תמיד להזכיר לך שמצבה של אמא בלתי הפיך, 
ושכדאי לקבל את רצון ה'. ההתעסקות שלך סביב אמא דלדלה ממך 
את כוחותיך, לאט לאט איבדת את טעם החיים. מנחמים רבים סיפרו 
על הזוגיות הנפלאה שהייתה ביניכם, השכנים מתגעגעים לזוג המלכותי 

שטייל בנחת ברחוב תוך הסברת פנים טובות לעוברים ושבים.

אבא, נוח על משכבך בשלום. אנחנו מבטיחים לך לדאוג לאמא, להיות 
אִתה, לתמוך בה, נעטוף אותה בחום ואהבה, ואתה, משם, תסייע בידינו 

לעשות את הצעדים הנכונים והבחירות טובות.

נר  יהיו  ומידותיך  ערכיך  שדרכך,  לך,  ראויה  שאהיה  מקווה  אני  אבא, 
לרגליי. זכויותיך הרבות יגנו עלינו, על ילדינו ועל נכדינו עד עולם. אמן.
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גדול בתורה, פשטות וענווה
לירז, נכדה

לאחר פטירתו של סבא פנו אליי כמה אנשים בבקשה שאכתוב על סבא שלי, שהם ישמחו להיפגש עם 
דמותו. קצת חששתי מכתיבה זו כי הרגשתי שסבא שלי ברח מפרסום, והרגשתי שכנכדה הרוצה ללכת 
בעקבותיו ולדבוק במידותיו של תלמיד חכם גדול זה, לא נכון לפרסם את דמותו. חששתי גם שמפאת 

קטנותי לא אצליח להעביר את דמותו הגדולה בצורה טובה. 

מה שבל זאת שכנע אותי לכתוב היה אמירה שאמר אחד הרבנים באזכרת השלושים למותו של סבא: 
וכך  ברצון שלנו משתנה,  וגדולתו, משהו  ידי שמיעת מעשיו  על  גדול,  כאשר מספידים תלמיד חכם 

מתעלה נשמת אותו צדיק. אני מקווה שכל מה שאכתוב פה יהיה לשם שמים. 

סבא שלי נולד וגדל במרוקו בשנת 1925 למניינם, בעיירה אלקלעא, ועוד 
כשהיה ילד הבינו שהוא עתיד להיות תלמיד חכם גדול. כשהיה בן 17 כבר 
היה ראש ישיבה במרוקו ובגיל 19 היה דיין. עלה לארץ כשהיה בערך בן 30, 
נשוי עם חמישה ילדים )אבי, הבן השישי והאחרון, נולד בארץ(. כאשר הגיע 
כקופאי  לעבוד  גת  קריית  ליד  למושב  אותו  ושלחו  אותו  הכירו  לא  לארץ 
בסופר, וסבי בענוותנותו לא אמר מילה. בהמשך הכירו את גדלותו וביקשו 
ממנו להיות רב העיר דימונה, ובתפקיד זה כיהן כ-30 שנה. במהלך כהונתו 
כיהן  ולימים  בירושלים,  מכן  ולאחר  שבע  בבאר  הדין  בבית  כדיין  השתלב 

כאב בית הדין הגדול בירושלים. 

מבחינתי, בראש ובראשונה הוא היה סבא לכל דבר; הוא אהב אותנו מאוד 
ואני זוכר אותו צוחק איתנו, מביא אותנו מהגן, עונה לנו על שאלות מורכבות 
ומהווה עוגן להישען עליו בכל עניין. ככל שגדלתי הבנתי יותר שסבא שלי 
הוא אדם גדול, אדם גדול החי חיים פשוטים, הנוהג להגיד לנו הרבה פעמים 
"אני איש פשוט" – כל כך פשוט ועניו ובורח מן הכבוד, עד שאפילו אנחנו 
נכדיו התבלבלנו )במידה מסוימת( ולא ידענו עד כמה סבא שלנו גדול עד 
פטירתו. ולא רק אנחנו. להלוויה, לאזכרות ולשבעה הגיעו רבים מגדולי הדור לנחם ולהספיד, ושכניו של 
סבא שהכירו אותו בערך עשרים וחמש שנים הופתעו לשמוע את דבר ההספד. אמרו להם, השכן שלכם 

שנפטר היה גדול דור. שכניו המשתוממים אמרו איך לא ידענו שגר לידינו שכן גדול זה. 

 הנכדים לירז ונדב 
עם הנין בארי-אברהם
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כזה היה סבי, פשוט ועניו, אף שהרב מרדכי אליהו זצ"ל, שהיה חברו הטוב, העיד עליו שאין איש בדורנו 
אשר מבין ברמב"ם כמותו. אחרי מותו גילינו שביקשו מסבא לא פעם להיות הרב הראשי לישראל והוא 
צריך ללבוש את המעיל השחור הארוך,  היה  ומפאת תפקידו  בירושלים,  בית הדין  סירב. כשהיה אב 
היה מביא איתו את המעיל בשקית לעבודה ולובש אותו בבית הדין בלבד. זו הייתה גדולתו של סבי - 

הפשטות והענווה שליוותה אותו. 

אחד המשפטים שהיו שגורים על פיו כאשר היה מדבר איתנו הנכדים היה "תהיו יהודים טובים ופשוטים". 
כילדה מתבגרת המשפט הזה היה תמוה בעיניי. סבא שלי, שהוא כזה רב גדול, זה מה שהוא מצפה 
ליוותה אותי  מאיתנו? אני חושבת שרק לאחר שסבי נפטר הבנתי את המשפט הזה. לאחר השבעה 
הרגשה של החמצה: איך לא הכרתי את הגודל הזה כשסבי היה בחיים? אך לאט לאט תחושת ההחמצה 

התחלפה בלימוד גדול, והבנתי שאולי בשביל להיות גדול אתה קודם כול צריך להיות פשוט. 

אין ספק שהפרדה שלי מסבי מורי היא קשה מאוד, כי מעבר לכך שהיה סבא שלי הוא היה כמו נשיא 
אלוקים בקרבנו ממש, כמו צינור קרוב מאוד לריבונו של עולם, בטוב ובענווה ובחכמה חיבר אותנו אל 
תורת ישראל ואל אהבת ישראל. כאשר מצבו הידרדר כחודש לפני פטירתו, נסענו לראות אותו, וכאשר 
בלון החמצן מחובר לגופו, והוא בקושי מדבר, שאל אותי מה אני עושה היום. אמרתי לו שאני בעיקר 
מגדלת את הילדים שלי. סבא חייך ואמר תגדלי את ילדייך לאהוב את עם ישראל. זה המשפט האחרון 
ששמעתי ממנו. ובאותו רגע הרגשתי שאולי זוהי תמצית חייו. כל כך הרבה סיפורים של אהבת ישראל 
שמענו על סבא - ממערך הגיור בצה"ל שהיה אחראי לו, מהחברותא שעשה עם בן גוריון במשך שנים, 
מהתלמידים שלו בכולל לדיינות ומאנשי דימונה היקרים. ברור לי שאילו סבי היה בחיים הוא היה מבטל 

בהינף יד את כל מה שכתבתי, ובכך מורגש לי חסרונו בעצם כתיבתי.

)גימטרייה של אברהם אלמאליח(, ספרים אשר מפאת  סבא כתב ארבעה ספרים בשם "בתוך עמי" 
ענוותנותו לא זכו לפרסום. לפני כמה שנים עשו לו שניים מתלמידיו הפתעה, והדפיסו לו עשרת אלפים 
ולהפיץ בישיבות. סבא התעקש לשלם על כל ההוצאות,  עותקים של הספרים שלו, על מנת למכור 
וביקש שאת ספריו לא ימכרו אלא ייתנו אותם למי שרוצה ללמוד מהם. שבוע לפני פטירתו, סבא ביקש 
מילדיו שאם הם הולכים לפרסם את ספריו שישימו גם את ההסכמה של הרב גורן וגם את של הרב 

עובדיה, כי מה שחשוב לו הוא האחדות בעם ישראל.

* פורסם בעלון של המושב קשת שבגולן.



176

אין תמונה כתמונתך שבזיכרוני
תמיר, נכד

והיום כולי מלא געגוע אליך.

חיוך פניך הנעים ואור עיניך לא משים מרעיוניי.

פוצעים הם את לבי בחיפוש אחר מזור.

מטיחים בי שוב ושוב את התחושה הקשה הזו,

תחושת החיסרון והריקנות מאז נלקחת מעמנו.

געגוע זה סבא הובילני אל כל חדרי ביתך.

אל ספריך ומדפיך.

אל מגירותיך וכתביך.

בדרישה לדלות מהם את סברתך ודעתך, 

ומאור פניך שכל כך חסרים לי.

השקט בבית שלך הדאיב לבי כפליים.

הקירות הללו שכל כך הרבה מכולנו ספוג בהם.

שולחנות החג העמוסים במגדנות וכל טוב,

בראש,  ואתה  ומאירים,  מחויכים  סביבם  כולנו 
מנצח על כולנו.

שנת שבת בבית שלא ניתן להלך בו,

עליה  להלין  התגייסה  רצפה חשופה  פינת  כל  כי 
בן או נכד.

ימי שישי אחר לימודים בבית הספר,

ברכתך  לשאת  אדמה,  ותפוחי  דג  סביב  להיפגש 
לשבת קודש.

הרגע  שזה  פורים  מעות  על  הקלפים  משחקי 
קיבלנו ממך.

סביבך,  כולנו  חבוקים  תקיעות,  לפני  של  קידוש 
בצלך חוסים ביום הדין.

סתירה  הרבה  כך  בכל  עיניי,  לנגד  עברו  אלה  כל 
עמדו למול הדממה שבביתך.

דממת המוות, חסרונך.

הראית שלקחתי מספריך לביתי?

הראית כי לא יכולתי להסכים שיידמו לעד, 

על כן חפצתי לקושרם בתלמודי?

הראית סבא את מבטי בתמונותיך?

המשתווה  אחת  תמונה  מצאתי  לא  איך  לפלא 
לתמונתך אשר בלבי,

לאור פניך ולזוהרך החקוק בקרבי.

ותהיתי לאחרונה כיצד נפרד תלמיד מרבו.

כיצד מתמודדים עם הריק שיצר רב בעת לכתו?

שאלות רבות נערמו לי בפשטי ועומקי הסוגיות,

בגמרא, בראשונים, בהוראה למעשה ובמנהג.

בדברי הרמב"ם שלך, שהיו מלבישים אותך חג.

מפנם  אנוכי  ולרבים  לבי  לוח  על  לי  הם  נערמים 
לתשובה,

אך עדיין חסרה לי כל כך נעימות קולך וסברתך.

והרי תלמיד שגלה, רבו גולה עמו?

ואני - רבי גלה, עלה ונתעלה, ואני, אנה אני בא.

כ"ג בטבת התשע"ג

הרב והרבנית בחגיגת בר המצווה של הנכד תמיר
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השכל מתנחם והלב ממאן
תמיר, נכד

גֵזרה על המת שישתכח מהלב,

אך מלבי גזרת מיתתך היא כאין.

יודע שלא תאהב את זה סבא,

אך בתפילותיי מתחנן אני 

לראות ולו עוד פעם את אור פניך

את בת צחוקך הממלאת אותי ביטחון.

את עיניך הבורקות למול סברה של תורה.

תודה לדמעות שלא מתביישות לכאוב איתי 

כל פעם מחדש את חסרונך.

שנכנס  פלא  ומפעלך  בשנים,  צעיר  לא  ואתה 
במיעוט שנותיך,

יש כל כך הרבה במה להיאחז ולהתנחם בשכל,

אך הלב מבלבל כל דעה,

מעמיד למולי יום ויום את גדולת האבדה.

"איך נווי שודד".

מתגעגע.
פינת זיכרון
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זיכרונות של צעיר הנכדים 
יאיר אלמליח 

סבא היה גאון וחד. על זה אין ויכוח. הגאונות שלו ומהירות ההחלטה והעובדה שלא אהב "להתעסק 
בשטויות" התבטאו גם בתור סבא, לא רק בתור רב ודיין.

הייתי אצל סבא וסבתא הרבה שבתות. בשבתות אחרי הצהריים שיחקנו בדרך כלל רמי, כל אחד והקצב 
האטי שלו. סבא היה קם משנת הצהריים שלו, רואה שאנחנו משחקים, נעמד מאחוריי, סוקר את השטח 
בדקה ומתחיל לעזור לי, הקטן שבחבורה. סבא מזיז אותי קצת, ובתוך שניות הופך את כל ה"הורדות" 

ומנצח, ומדי פעם אומר "האכ")קח( במרוקאית, ואף אחד לא מבין מה הוא עשה בזמן קצר כל כך...

בכיתה ג' היה לי ערב אבות ובנים. אבא שלי לא יכול היה לבוא, גם לא האחים, הדודים ובני הדודים. 
אומץ  - להתקשר לסבא.  הדין  יום  נשק  להוציא את  הזמן  הגיע  טוב,  לעצמי,  אמרתי 
כנראה לא היה חסר לי בשביל להגיד לו שהוא צריך לבוא כי אין אף אחד אחר. לא היה 
קשה לשכנע אותו, סבא עלה על מונית ובא לפסגת זאב. כשהגענו לבית הספר נכנסתי 
עם סבא, המנהל שידע מי הוא היה די בהלם, ובמהלך הערב עצמו היה לו קצת קשה 

לדבר בפניו. למרות גדולתו של סבא בתורה, הוא היה משקיע גם במשפחתו.

לפני בר המצווה שלי, למדתי עם אחיי את הטעמים המרוקאיים לקריאת התורה, ואת 
טעמי ההפטרה למדתי עם סבא כמו תוכי. מובן שרציתי ללמוד גם את טעמי ההפטרה 
אך סבא פסק: "שטויות. לא צריך!" המעשה הזה השאיר לי בראש זיכרון חי מסבא, כי 

ברגע שאני מתחיל לקרוא את ההפטרה, אני נזכר בו. 

הלך  וכהרגלו  זאב,  בפסגת  אצלנו  התארח  סבא  המצווה  בר  לפני  מהשבתות  באחת 
לישון מוקדם. זה היה שעון חורף והשעה הייתה רק 18:45... סבא לא הצליח להירדם, 
הוא קרא לי, וביחד שיננו את ההפטרה בחדר השינה. בשלב מסוים סבא המשיך גם 

מתוך שינה, מכוח בקיאותו העצומה בתורה... 

סבא היה גאון גם בדקדוק. באחת הפעמים שהתאמנתי איתו לקריאה בתורה, הוא עצר 
אותי פתאום, ואמר לי: "מתחת לאות ר' יש פסיק קטן, נכון?" הייתי בהלם מוחלט – ליד 

סבא לא היה שום ספר.

ערב לפני מבחן הנהיגה )טסט( שלי הייתי אצל סבא וסיפרתי לו שמחר יש לי טסט. 
כהרגלו הוא אמר: "שטויות" ואמר לי שאני אעשה מה שהוא עשה בטסט. שאלתי אותו 
מה עשה והוא אמר: "הגעתי לטסט, הבוחן אומר לי: 'סע!' אמרתי לו: 'מה אני הכלב 

צעיר הנכדים יאיר
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וכך תעבור'. רואה?  'צודק כבוד הרב, רק בוא תגיע לכיכר, תעשה פרסה, תעצור  שלך?' ענה הבוחן: 
)סבא אומר לי( לא כל כך קשה"...

יותר משנה עברה, ועוד לא עיכלתי לגמרי שאתה לא איתנו. אני עדיין זוכר את האוכל המפורסם  שהיה 
אצלך בשנים האחרונות כאילו זה היה אתמול, ושאכלתי אותו כמעט כל שבוע: מרק אורז אדום וסלט 

עגבניות עם הרבה שום. אף שבימיך האחרונים היית לקוח V.I.P אצל  "סטקיית 
ציון הקטן"... כעת, כשאני נכנס לביתך אני בטוח שאני עומד לראות אותך על הכיסא 
משמאל, אבל אתה כבר לא שם. אני הנכד הכי קטן שלך והכרתי אותך הכי מעט 

שנים, ובכל זאת אזכור אותך כל חיי.

סבא גאה בנו
זיכרונות של אוהד, נכד - נכתב למחרת הכנסת ספר תורה

כשבועיים לאחר שסבתא לקתה באירוע המוחי הקשה, זכינו לארח את סבא הרב 
זצ"ל בשבת חול המועד בביתנו.

באותה שבת ישב סבא אתנו בבוקר וכאב מאוד את מצבה של סבתא, תוך שהוא 
אומר לנו "הקב"ה גזר עלינו ייסורים ואנו נקבל אותם באהבה". 

שהיה  המסורתי  לטיול  וגם  מנחה  לתפילת  אליו  התלוויתי  הצהריים  אחר  בשבת 
לא  הוא  מאוד:  ברור  באופן  לי  זכור  אחד  דבר  הצהריים.  אחר  בשבת  עליו  אהוב 
הפסיק לדאוג "מי ידאג עכשיו לאחדות המשפחה?" וחזר והדגיש שאני אדע שאם 
וכמה  כולם  את  אוהבת  היא  כמה  ועד  בזכותה,  רק  זה  אחדות במשפחה,  קיימת 
אכפת לה שלכולם יהיה טוב. תמיד הייתה ערנית ומוודאת מי צריך עזרה או תמיכה. 

בין כל התחושות המעורבות והמורכבות של אתמול בערב, הערב המרגש והמרטיט 
שבו הכנסנו ספר תורה לעילוי נשמת סבא זצ"ל, נזכרתי בזה וחשבתי לעצמי איך הוא יושב שם למעלה 
)אחרי שבוודאי אמר: "משוגעים, למי כל זה?"(, עם המבט השמח והקורן שכל כך אפיין אותו, וגם קצת 

גאה בנו כמה שאנחנו אוהבים אותו ובעיקר שרוצים להמשיך להיות חלק ממנו ומדרכו.

שנשמע ונתבשר בשורות טובות בע"ה, והעיקר שנצליח לתעל את חסרונו של סבא למקומות הנכונים.

הנכד אוהד עם בנו אשחר
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מאברהם ועד אברהם לא קם כאברהם
שלמה תורג'מן, חתן

חלפו כמעט שנתיים מאז נפטר הרב הגאון אברהם אלמליח, דבר שחשבתי שלא יקרה לעולם, מאחר 
שהרב עבר אירועים קשים מאד והתגבר עליהם, כולל התקפי לב חמורים.

על הרב אלמליח נאמר "שבע ייפול צדיק וקם" - הרב עבר מחלות, וגם כשמצב בריאותו היה בכי רע 
ההומור  בחוש  והתבדח  עידוד  דברי  אמר  נעימה,  אווירה  מבקריו  ולקהל  למשפחתו  לסביבתו,  שידר 

המיוחד שאפיין אותו.

הצד החזק אצל הרב היה היכולת להשיא עצות ולתת תשובות לכל השאלות שנשאל, ובפרט שאלות 
שאותו  ברמב"ם,  בקיאותו  ברמב"ם.  ובפרט  בגמרא  בתורה,   - עליהן  להשיב  התקשו  שאחרים  קשות 
ידע בעל פה על בוריו, יצאה לשם ולתהילה בארץ ובעולם. חלק מחכמתו נמצא בספריו "בתוך עמי". 
חריפות שכלו התגלתה כבר בצעירותו, כבר בגיל קטן הקשה על רבו וכשלא קיבל תשובה מספקת למד 
וענה תשובות מקוריות שהעידו עליו שנועד לגדולות בחכמה וביראת שמים. מוריו והוריו עודדו אותו 

ושיבחו את התמדתו ואת לימודו העצמי.

אפשר למצוא קווים מקבילים בין אברהם אבינו לרב אברהם אלמליח. כמו אברהם אבינו שחקר ודרש 
את נפלאות הבורא כך הרב אלמליח, כשספרי התלמוד והרמב"ם מנחים אותו להאמין באמונה שלמה 
מתוך הכרה שכלית שה' ברא את העולם והוא האל היחיד בעולמו. חז"ל מפרשים את הפסוק: "אלה 
אלא  "בהבראם"  תקרא  אל  נברא.  העולם  אבינו  אברהם  בזכות   - בהִבראם"  והארץ  השמים  תולדות 
בעולם. הרב  ובשכלו את מציאות הבורא  בכוחותיו  עד שהשיג  וחקר  דרש  "באברהם". הרב אלמליח 

התעמק בתורה עד שהבין את הפשט, הדרש והנרמז בפסוק או בסוגיה שבגמרא. 

אברהם אבינו עזב את ארצו ומולדתו והגיע לארץ כנען ללא ידיעה מה צפוי לו שם. גם הרב אלמליח 
עלה ממרוקו לארץ ישראל למרות הפיתויים הרבים בכסף ובכבוד שהוצע לו במרקש ובמרסיי. הרב לא 

התפתה ובחר להגיע לארץ ישראל בלי שידע מה צפוי לו.

בדימונה הקרובה לבאר שבע - המקום שבו חי אברהם אבינו - גר הרב אלמליח, ובמשך 40 שנה הרביץ 
שם תורה והוביל את צאן מרעיתו עד שהתמנה לדיין בבית הדין בבאר שבע. לאחר התמנותו למנהל 
בתי הדין העתיק את מגוריו לירושלים, קרוב להר המוריה שעליו עקד אברהם אבינו את בנו יצחק. כמו 
אברהם אבינו שקירב את כל באי העולם לקב"ה, כך הרב אלמליח קרב את העדה ההודית להיכלל 
בעם ישראל. הרב התמנה ע"י הרבנים הראשיים לערוך חופה וקידושים כדת וכדין לזוג הודי שהתגורר 
באילת, למרות התנגדות העדה החרדית ואחרים. כאן התגלה הרב כאמיץ ההולך עם אמונתו הפנימית 
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ולא מושפע מהסובבים אותו. בשל פועלו זה נמנע משבר ממשלתי והתאחה הקרע בין הראשון לציון 
הרב נסים לבין ראש הממשלה דוד בן גוריון.

כמו אברהם אבינו, שהקים בתי מדרש לדרוש את ה', כך הרב אלמליח הקים בית מדרש וכולל לדיינות 
ולימד בכולל של הרב מרדכי  בעיר דימונה כשהוא משמש מורה הלכה. כך עשה כשפרש לגמלאות 

אליהו זצ"ל.

האמונה  את  להפיץ  למקום  ממקום  שעבר  אבינו  אברהם  כמו 
בה', כך הרב אלמליח כמנהל בתי הדין הרבניים עבר מעיר לעיר 
בתי  מערכת  לפתח  מנת  על  ולרוחבה  לאורכה  ישראל  בארץ 
וכשפרש לגמלאות עבר ממדינה למדינה בעולם  דין לתפארת. 
בעיות  עם  ולהתמודד  חכמים  תלמידי  להעמיד  תורה,  להרביץ 

גיור ואישות.

מאישיותו  ולהפנים  חתנו  להיות  בחלקי  נפלה  גדולה  זכות 
ומתורתו מכלי ראשון. הרב אלמליח היה ידוע בחכמתו בדקדוק 
ובהקפדה לקרוא בתורה באופן מדויק. באחת השבתות העזתי 
לי  לקרוא לפניו בתורה במנחה של שבת, לאחר הקריאה אמר 

"עליך נאמר אדם ובהמה תושיע ה'"...

יהי זכרו ברוך לעד. 

הרב מרדכי אליהו עם הרב ועם שלמה תורג'מן. הרב אליהו התכבד 
בעריכת חופה וקידושין בחתונה של בעז
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ראש המשפחה
עד יומו האחרון היה אבא ראש המשפחה. כולנו חשנו בכך, מקטון ועד גדול.

נכדיי-ניניו היו מעריכים אותו ואמרו עליו: "סבא רבא הוא רב גדול והכי חכם במשפחה".

ההורים, אבא ואמא כאחד, היו מעורבים בחיינו גם כשהקמנו משפחות משלנו. זו הייתה מעורבות של 
שותפות, מעורבות של דאגה ועזרה. מעורבות של ביחד.

המשפחה הייתה בראש מעיינם. בכל אירוע משפחתי כולם היו שותפים, מקטן ועד גדול.

ביתם היה מקום ההתכנסות של כולנו - בפרט בחגים - ומובן שכולם מגיעים. 

בשלב מסוים גרתי עם משפחתי בעפולה )היו לי אז שלוש בנות(. בחג הפסח 
נגיע לחוג ִאתם  באותה שנה לא היה לנו רכב, והודעתי להורים שהשנה לא 

בדימונה בשל הקושי להתנייד ללא רכב.

אביב  ובתל  אביב  תל  עד  במונית  שניסע  וביקש  בחול המועד אבא התקשר 
נצטרף לאחותי תמר ולגיסי עמרם שטיילו עם הילדים והיה להם רכב מסחרי.

ההורים הגיעו לכל אירוע שלנו הילדים ושל המשפחות שלנו, החל מיום הולדת 
שגרתי של הנכדים, ועד חנוכת בית, מסיבת גיוס ועוד. ליאת, הנכדה הגדולה 
במשפחתנו, סיפרה לי בהתרגשות איך סבא וסבתא הגיעו מירושלים לדימונה 
בגן  - שנחוג  הנינה הגדולה שלהם   - אוריה  ליום ההולדת של בתה הבכורה 

הילדים.

גם לנו הילדים היה חשוב מאוד שאבא יהיה נוכח בכל אירוע שלנו. הרגשנו 
שנוכחותו גורמת התעלות ונותנת ערך מוסף לאירוע. וההורים תמיד היו נענים.

ואמא  אבא  אצל  וגרה  העברית  באוניברסיטה  למדה  הבכורה  בתי  הילה 
בירושלים. בירושלים הכירה את חתנה נריה שיחיה. אבא, מתוך התחשבות במשפחה של החתן ובפרט 
באמו ז"ל שהייתה אלמנה, הציע שה"וורט" - מפגש ההורים - יהיה בביתו בירושלים ולא בביתנו בעפולה. 

הילה ונריה נישאו בירושלים, לכן ברור היה שחגיגת החינה תיערך בביתם שבירושלים.

בערוב ימיו זכה אבא להשתתף גם בחגיגות בר מצווה של ארבעה מניניו וחגיגות בת מצווה של ארבע 
מנינותיו.

הנכדה הילה עם בנה מתנאל
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טוב וישר
הרב שי יהודאי, נכד

את סבא הרב הגאון הכרתי רק כשהייתי בן 18. כילדים הרגשנו אותו רק כסבא. היה מגיע לביקורים, 
מגיע לכל בר מצווה ושמחה משפחתית כי זה היה חשוב למשפחה. היה לו הרבה נחת מהמשפחה, הוא 
הרגיש את כל נכדיו, הרגיש שכולנו שלו. אחרי נישואיי סיפר לי הרב מרדכי אליהו זצ"ל קצת מגדולתו 
של סבא. סיפר שישבו יחד בדין, הרב אליהו פסק וסבא אמר לו: "הרשה לי לחלוק עליך..." אמר לו הרב 

אליהו: "מה זה הרשה לי? אתה חייב לחלוק".

סבא היה אדם שענוותנותו ניכרה בכל מעשיו ובכל מקום. יש לי בבית שטר פרוזבול של שנת השמיטה 
שסבא והרב מרדכי אליהו חתומים עליו. 

היא  והמצוות  התורה  שמטרת  כותב  הרמב"ם 
שאדם יהיה טוב וישר. כזה היה סבא, טוב וישר. 

סבא חסר לנו כי הוא תמיד חדר ללבבות.

הרב שי מברך בחגיגת "חתונת הזהב"
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המשפחה מעל הכול
הרב יצחק אליפנט, הרב האשכנזי של דימונה

ביותר. כל המחשבות שלו לפני שעזב את  אצל הרב אברהם אלמליח המשפחה הייתה הדבר היקר 
דימונה, אחרי שעזב את דימונה, לפני שיצא לפנסיה ואחרי שיצא לפנסיה - רק על דבר אחד: הילדים. 
ואיזה ילדים טובים יש לו, בנים, בנות, חתנים, כלות, נכדים ונינים. זאת הייתה דאגתו. והקב"ה היטיב 

עמו שכולם ממשיכים את דרכו.

אין לי ספק שבניו הטובים מאוד, בנותיו, הכלות והחתנים לא פחות טובים. הוא תמיד אמר לי, אני אוהב 
ויצאו מהם  יוצאים  ואלו שעוד  ונכדיהם  ובנותיהם,  ובניהם  ובנים. הם  בנות  והחתנים כמו  את הכלות 

ימשיכו את דרכו המיוחדת. דרך שהיום כבר לא רואים.

אהוב בשמים ואהוב לבריות
הרב יונה מצגר, הרב הראשי לשעבר

עד לפני שנים לא רבות שמרנו על הרב אלמליח כעל בבת עיננו, שיהיה מהבוחנים החשובים לדיינות 
ברבנות הראשית לישראל. עד שבא אליי ואמר "כבוד הרב, אני לא יכול יותר". שאלתי מה קרה, ואז 
הוא פרץ בבכי: "הרבנית שלי, היא קיבלה אירוע מוחי, לא יכול יותר!" ומאז הוא כבר לא היה אותו הרב 
אלמליח, כבר לא היה אותה הדמות, הוא כבר לא יכול היה לתפקד. ראית אותו ראית מה מצבה. הרב 
אלמליח הקים דור ישרים מבורך שהולך בדרכו, אחד הבנים רב צבאי חשוב, כל בניו וילדיו הולכים בדרך 

התורה, איזו נחת הייתה לו כששמע וראה את נכדיו יושבים ולומדים תורה. 

שבו את לבי דברים שאמר אחד הבנים - אבא שלי היה איש ציבור כל חייו מגיל 18, כל חייו לציבור אבל 
אף פעם לא ויתר על ארוחת הערב בביתנו. גם אם הוא יבוא בחצות לילה, כולנו המתנו לו כדי לאכול 
עם אבא ארוחת ערב, שהמשפחה תהיה מאוחדת. רבים מאתנו אישי הציבור לא הגענו למידה שכזו, 
שהמשפחה תראה את האבא יושב בראש השולחן וילמדו ממנו סדר סמל ודוגמה לאבא מסור, לאדם 

מסור לעמו לקהילתו. זה הרב אלמליח, אברהם אשר בך אתפאר. 

ולומר לצאצאיו, עשו רצון אביכם שבשמים, תרתי משמע. ערב ר"ח אלול, שרבנו  אין לי אלא לסיים 
זה היה אביכם. עשו רצונו, לכו בדרכו,  ואהוב לבריות",  החיד"א דרש כראשי התיבות "אהוב לשמים 
את  מידותיו,  את  ותורישו  קץ.  אין  במסירות  לה  דאג  שהוא  אמא,  של  ימיה  ולהאריך  לטפל  המשיכו 

חכמתו, את אישיותו לדורות הבאים.
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כינויים לבני המשפחה בפרט, לנכדים
מיכל, נכדה

עוד לפני שהבנתי כמה גדול בתורה היה סבא וכמה מכובד בין הבריות, הוא היה 
קודם כולם סבא שלי. מתוך כך, אני נזכרת בחיוך איך היה מכנה אותנו בשנינות 

ובחיבה מופלאה.

עודד אחי נולד עם פזילה מדומה וסבא המשיך לקרוא לו "חולון" )חייאיל הוא 
פוזל במרוקאית, חולון - פוזל קטן( גם כשהפזילה עבר לו ועודד כבר היה לגבר. 

נדמה לי שאפילו ביום חתונתו של עודד אמר לו סבא: "תתרכז חולון!"

לי, מיכל, הוא קרא בשני שמות כטוב לבו עליו, האחד: מיכל גז והשני ,כשהאסלות 
החדשות חוסכות המים נכנסו לשוק והיה כתוב עליהן שאפשר להוריד חצי מכל 
"זה היה  לי  וכשהגדלתי לעשות היה אומר  "חצי מיכל"  לי  או מכל מלא, קרא 

מיכל מלא".

אני בטוחה שזה שלכל אחד עולים הזיכרונות הפרטיים ולדעתי זה אומר שסבנו 
היה אדם בעל הומור בריא עוקצני וחד, שרק אדם עם כל כך הרבה ידע וחכמה 

יכול להיות.

חיוך על ערש דווי
אסתר

ביום שבו העברנו את אבא מבית החולים הדסה עין כרם להוספיס בהדסה הר הצופים, עודד היה אמור 
לחזור באותו יום ללוס אנג'לס )אחרי שהגיע לארץ לשבוע כשנודע לו שמצבו של אבא סופני(. עודד 
ומיכל הגיעו להוספיס להיפרד מאבא והתאמצו לוודא שהוא מכיר מי הם. עודד חזר ואמר: "אני חולון" 

ומיכל חזרה על כינוייה "מיכל גז" ו"חצי מיכל" ולא הרפו עד שהעלו חיוך על פניו של אבא. 

לאורית אבא קרא חנפושה, לאיתי - ח'תיפי )נמוך(, ליאיר - קטוש )עכבר(, לנדב - זנזול )אילם, לא דיבר 
עד גיל שנתיים( וגם זגרון )בלונדיני( ולמאיר - מייר, מרילבש.

הנכד עודד והנכדה מיכל
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חוש ההומור של אבא-סבא
הרבנים "הרשעים"

שמעון

אחרי שסבא התמנה למנהל בתי הדין הרבניים ועדיין גרנו בדימונה, משרד הדתות ארגן בחג הסוכות זכר 
למעמד "הקהל" בכותל וסבא הרגיש מחויבות להיות בטקס. נסענו עם סבא וסבתא, סימה, לירז ואוהד, 
וכל הדרך סבא אומר שנוסעים לרבנים הראשיים. אוהד שהיה בן ארבע הבין שנוסעים לרבנים הרשעים. 
כשהגענו לסוכה, סבא התכבד לשבת ליד הרבנים הראשיים הרב שפירא זצ"ל והרב אליהו זצ"ל ואני 
סבא  פתאום  בכניסה.  מצפיפות  ולחוצים  עומדים  ואוהד 
קורא לי להביא את אוהד. האנשים נתנו לנו לעבור וסבא 
ואוהד  ואליהו(?  )הרבנים שפירא  אלו  מי  אוהד:  שואל את 
הגיבו  איך  לציין  מיותר  הרשעים"...  "הרבנים  עונה  לתומו 

וכמה סבא היה שמח ומאושר מהבדיחה.

הומור בשרי
בשנת 1983 אבא הגיע לבית הדין ואחד הדיינים שאל אותו: 
משקיע  "אני  ענה:  אבא  כספים?"  להשקיע  יודע  "אתה 
בבשר חי". לתדהמתו של השואל המשיך אבא: "אני משקיע 

בילדים שלי".

הכלה סימה, הנכד נדב והנין עברי



וראה בנים לבניך
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דוד נסים )שייח של הקהילה(

רפאל )בבא רפיי( רפאל )בבא רפיי( רבקה

פרחה

מזל

זוהרה )זהבה(

שלום )בבא שלום(שמעון

אברהם

אהרון

חפציבה

בעזשגיא

עודד

מיכל

דוד

ליאת

 שיר
 רון

נועה

 אוריה
 יהל עמרם
 יהב זהבה

 הראל אברהם
אלירז מרדכי

 הדס
 אוריה חווה

 שילה
 אריאל אליה
 איתם מרדכי

מלאכי אברהם

 עדי
 אור

עמירם

 מטר
 אליה

 אביטל
מעיין

 טליה תמר
 נויה זהבה

 אמיתי
הלל

 יונתן אברהם
 הלל

 אלעד דוד
יואב שלמה

 רותה
נעם חיים

 יעל ציפורה
 רפאל חיים
נתן אברהם

רון משה

נטעמירב ליאת

טל

מיכאל ניימן

יהודית נחמה

שמעון טדגי

נעמה רינה

חבצלת

רחל

נתנאל אבינועם

שי

חנן

ברק

יערית

גלית חנה

שלמה תורג'מןיוסי יהודאי עמרם אזולאי שולמיתתמר

מרדכימשה חסיבה

משפחת וענונו
 משפחת אלמליח

אברהם
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הילה מזל

אריאל סגרון

איתי דוד

תמיר

מתן

לירז רותאורית רחל

אוהד

נדב נסים

רעות

דנה

אליאב

 אביה
 מתנאל

 נווה
נועם

 עוז יהודה
 רוני רחל
 ישי דוד

 אמיתי יונה
 איתמר
נועה

 דרור אלימלך
 מעיין רחל

 שחר שלמה
שקד מיטל

 אחינועם
 בת ציון
אור רחל

 שירה ראשית
 אורי שראל
 רות אליה

זיו

 הדר חיים
 בניה ישראל
 צורי אברהם
כרמי נעם

 עברי איתן
 גפן שירה

 חירות שרה
בארי אברהם

 אשחר צבי
יערי הודיה

איתמר אברהם

יותם אהרן

יאיר אלעזר

 עילי זכריה
 אורי
 הלל
זיו

 רוני חנה
 מור רחל
 טל נעמי

עומר אביאל )אברהם, אליהו(

נבו אברהם

נריה ותקין

דינה

גיתית לאה

תהילה

מיכל

עמישב סיני פלאיכפיר יהודה אלון

רנית

שירה

שחל פלח

חננאל משה פרל

רות שרה

סימהמזלמשה בן מוחה שמעון מרדכימאיר חייםאסתר
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 חפצי ויוסי
יהודאי
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הרב שי ונעמה יהודאי וילדיהם

ברק ורחל יהודאי וילדיהם

שגיא יהודאי וילדיו



192

 תמר ועמרם
אזולאי
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יערית ונתנאל אבינועם וילדיהם

גלית אזולאי

חנן אזולאי וילדיו

ליאת ושמעון טדגי וילדיהם
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 שולמית ושלמה
תורג'מן

עודד וטל תורג'מן וילדיהם

בעז וליאת תורג'מן וילדיהם
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עודד וטל תורג'מן וילדיהם

מיכל ומיכאל ניימן וילדיהם

דוד ויהודית תורג'מן ובנם

בעז וליאת תורג'מן וילדיהם
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 אסתר ומשה
בן מוחה



חה
שפ

 מ
ש

אי

197

הילה ונריה ותקין וילדיהם

דנה וחננאל פרל וילדיהם

אליאב ורות בן מוחה ובנם

רעות ושחל פלח וילדיהם
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 מאיר ומזל
אלמליח



חה
שפ

 מ
ש

אי

199

איתי וגיתית אלמליח וילדיהם

תמיר ותהילה אלמליח ובנותיהם

אריאל ודינה אלמליח וילדיהם

אורית והרב כפיר אלון ובניהם

מתן ומיכל אלמליח וילדיהם
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 שמעון וסימה
אלמליח
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נדב ושירה אלימליח ובניהם

לירז ועמישב פלאי וילדיהם

יאיר אלמליח וסבא

אוהד ורנית אלמליח וילדיהם
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 נינים הקרויים
על שמו

יהונתן אברהם תורג'מן

נתן אברהם ניימן

צורי אברהם אלון

הראל אברהם טדגי

ושמו את שמי...
ואני אברכם
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עומר אביאל פרל

בארי אברהם פלאי

מלאכי אברהם יהודאינבו אברהם בן מוחה

איתמר אברהם אלמליח
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"ועלהו לא יבול"

"אגורה באהלך עולמים" אמר ר"י אמר רב וכי אפשר לו לאדם לגור בשתי עולמים? אלא אמר דוד 
המלך לפני הקב"ה, רבש"ע יה"ר שיאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה.

התוס' )יבמות צו:( אומרים "כשנשמתו בישיבה של מעלה שפתותיו נעות בקבר כאילו מדברות, נמצא 
בשעה אחת דר בשתי עולמים. נראה ללמוד מכאן, שאפשר שאדם יכול להנות בעולם הזה מעין עולם 
הבא כאשר יתענג בעיונה של תורה ובפרט שאחרים יעיינו בדבריו ויעירו הערותיהם והארותיהם אין לך 
הנאה רוחנית גדולה מזו וזהו שאמר דוד "אגורה באהלך עולמים" )הקדמה לספרו "בתוך עמי" חלק א'(
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"הרב אלמליח היה איש של שלום"
גדול רבני מרוקו, לשעבר מנהל בתי הדין, חבר בית הדין הגדול ורבה של 

דימונה, הרב אברהם אלמליח זצ"ל, יובא היום למנוחות בירושלים

אבל כבד ירד הלילה על קהילת יהודי מרוקו בארץ ובעולם עם היוודע דבר פטירתו של גדול רבני מרוקו 
הרב אברהם אלמליח שנפטר הלילה בגיל שמונים ושבע בירושלים.

בדימונה  ההסדר  ישיבת  ראש  תורג'מן,  דוד  הרב 
ואחד מתלמידיו של הרב אלמליח, מספר לערוץ 
על  7 על העילוי ממרוקו שמצודתו היתה פרוסה 
פני כל העולם. "הרב עלה ממרוקו לפני חמישים 
בבית  כדיין  שימש  כבר  הוא  במרוקו  שנה,  וחמש 
תורה  למד  הוא  אבוחצירא.  מחלוף  רבי  של  הדין 
בעניות גדולה ואף שימש תקופה כמלמד תינוקות. 
אחרי עלייתו ארצה הוא הגיע לדימונה, שהיתה אז 
בתפקידי  לשמש  והתחיל  בדרום  קטנה  מעברה 
ואב"ד  לדיין  מונה  הוא  התשעים  בשנות  רבנות. 
בבאר שבע. לאחר מכן חבר בית הדין הגדול ומנהל 

בתי הדין הרבניים".

מיודד  היה  אלמליח  שהרב  מספר  תורג'מן  הרב 
עם כל פוסקי הדור, "הספרים ההלכתיים שלו זכו 
להסכמת הרב משה פיינשטיין. הוא היה חבר מאוד 
גדול של הרב גורן ואת המינוי למנהל בתי הדין הוא 
קיבל מהרב מרדכי אליהו. ידידות רבה שררה בינו 
לבין הבבא חאקי והרב עובדיה יוסף שיבדל לחיים 
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טובים וארוכים. כיו"ר הועדה למינוי הרבנים הראשיים, הוא  זכה להכריז על הרבנים הראשיים החדשים, 
הרב עמאר והרב מצגר".

יצא למשימות הלכתיות בכל  והוא אף  הרב תורג'מן מציין שמכל העולם נשלחו אליו שאלות קשות 
מיני פינות נידחות, "הוא היה דיין מבריק ובתקופת הרב אליהו כרב ראשי הוא נשלח על ידו להסדיר 
וצרפת. הרב אליהו אהב את הפסיקה החדה  ולפתור בעיות סבוכות בדרום אמריקה, אמריקה  גיטין 
שלו והירידה לעומק. כל מי שכתב ספר הלך אליו לקבל ברכה והסכמה, ולפני סוכות היו שולחים אליו 
ממרוקו דרך צרפת אתרוגים לבדיקה. אני זוכר ערב  פסח אחד שהרב אליהו הופיע אצלו בבית בגלל 
התלבטות בהלכה הוא הביא את השואל אליו ושניהם כיוונו לאותה תשובה. הרב אלמליח היה רב ציוני 

מובהק, שהיה ידוע באהבתו למדינה ולארץ ישראל, ובניו שרתו כקצינים בכירים בצבא".

לדבריו, הרב אלמליח היה איש שלום ששמר על צניעות בכל חייו, "הוא מעולם לא הלך עם מעיל ארוך 
כדרכם של רבנים, כי הוא לא רצה לבלוט. כרבה של דימונה הוא הקפיד תמיד שיהיו יחסי שלום בין כל 
המפלגות בעירייה. כששאלתי אותו לפני כמה שבועות האם הוא למד קבלה, הוא דחף אותי ביד ואמר 
לי שיש דברים שלא מדברים עליהם. הרמב"ם היה נר לרגליו והוא סיפר לנו שכשהוא היה בן 14 הוא 
כבר נבחן על מורה נבוכים. ספרי החידושים שלו על הש"ס "בתוך עמי" זכו להסכמתו של גדול הדור 

הרב משה פיינשטיין".

הלוויתו של הרב אלמליח תצא אחר הצהריים בשעה ארבע וחצי מרחוב הקבלן בשכונת הר נוף לכיוון 
הר המנוחות בירושלים.
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"עץ החיים" של ספר התורה לע"נ הרב

תמונת הרב ותעודות ועיטורים שקיבל תלויים בפינת הלימוד בביתו
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פורעים חוב
תמיר, נכד

ביום זה, סבא, אנו - בניך ובני בניך, פורעים חובנו לך.

אתה שבאור תורתך חפפת עלינו מהודך,

בגדולתך ובפשטותך כאחד,

מלת מכולנו את כל ערלת לבבנו,

אמת  של  למבט  וחינכתנו  לבנו  אטימות  את  מעלינו  הסרת 
ויושר,

מבטה של תורה, 

שהיה כל כך מנת חלקך.

ביום זה סבא, לעת קץ שנים-עשר חודשים מפקודתך,

ביומו תיתן שכרו כפי שלימדתנו,

מכניסים אנו ספר להיכל מכוחך,

פורעים חובנו אליך בתפילה,

יהי רצון 

שכל מה שזכינו לראות בך ימשיך לחיות עמנו.

בספר הנצח הזה שבו הנצחנו שמך לעולמים.

קדוש לעולם קיים.

)הודפס בהזמנה להכנסת ספר תורה(

209

 הזמנה לטקס הכנסת ספר תורה 
 לע"נ הרב אברהם אלמליח 

בתום שנת האבל 
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 שישו ושמחו 
בשמחת תורה
 הכנסת ספר תורה 

לעילוי נשמת הרב אברהם אלמליח
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מחובר לתורה גם בעולם המעשה
הרב דוד תורג'מן, ראש ישיבת ההסדר בדימונה ותלמיד של אבא

דברים שנאמרו בהכנסת ספר התורה

למעיל של ספר התורה יש פנים ואחור, ועליהם כתובים דברים שמבטאים את אישיותו של הרב אלמליח 
זצ"ל. כשהוכנס ספר התורה לארון הקודש ראיתי בעיני רוחי את הרב רוקד מעלינו בישיבה של מעלה, 
הזה במקום  בגיליונות של ספר התורה הקדוש  לראות את הרב מכורך  דימיתי  וכשגללנו את הספר 

בתכריכים.

ולא אעזוב את עמי  בצדו הקדמי של המעיל כתוב הפסוק מספר מלכים: "ושכנתי בתוך בני ישראל 
ישראל" - הפסוק מבטא היטב את אישיותו של הרב, וזו באה לידי ביטוי בקריאת הספרים שלו בשם 

"בתוך עמי".

מאחור כתבו הבנים: "ספר זה נכתב לרפואת הרבנית זהבה בת מזל עליה היה אומר הרב: שלי ושלכם 
ידע בעל פה על דקדוקיהן, תמיד אמר  והפרשיות שהרב  כל האותיות  שלה". אם אפשר לקחת את 

שהכול מכוחה של הרבנית שתחיה.

בהיותו אבא וסבא, הרב אלמליח היה מאוד חביב ומאוד בדחן, 
מאוד "בתוך עמי". הוא היה אוהב ישראל שאין כדוגמתו. האהבה 
שלו לעם ישראל, למדינת ישראל ולארץ ישראל לא ידעה גבולות. 
הוא לא פחד לומר את דעתו בחריפות ובשנינות בכל מקום, והיו 

כאלה שלא הבינו אותו. אבל זה היה הרב שלנו.

והיום, הנשמה של ספר התורה שנכנס לארון הקודש היא נשמת 
רבנו והיא ממשיכה להחיות אותנו ולהחיות את התורה הגדולה 
שלמדנו ממנו. התקיים בו הפסוקים: "וקרא בו כל ימי חייו" - בכל 
זמן ורגע נתון עסק בתורה, גם כשעסק בדברים ארציים ולכאורה 
בדברים פוליטיים - הכול היה מתוך תורה, כל הזמן ספר מונח 

לפניו.



212



וך
בר

רו 
זכ

הי 
י

213

הזכות בהכנסת ספר תורה
דברים שכתב שמעון למשפחה לאחר הכנסת ספר התורה

לפני כארבע שנים, בחוה"מ סוכות בבוקר, התפללתי עם אבא ונסענו לבקר את אמא. בדרך התקשר 
אחד התושבים בשכונה לוודא פרטים לגבי הכנסת ספר התורה שנקבעה לאותו ערב בבית כנסת מסוים 

בשכונה. בסיום השיחה אבא שאל אותי על הפרטים, עניתי לו ושאלתי 
אותו לתומי אם ירצה לבוא. הוא ענה שלא נראה לו כי זה מאוחר מאוד.

שאלתי  בטלפון  בשיחתנו  צהריים(,  שישן  )לאחר  הצהריים  אחר 
אמור  מי  הוא שאל  התורה.  להכנסת ספר  לבוא  ירצה  אם  שוב  אותו 
להגיע אליו לתורנות הערב ואמר שאם יסכימו לקחתו הוא יבוא. מיד 
התקשרתי לאסתר ומשה, שתורם היה לבוא אליו באותו יום, וביקשתי 

שיביאו את אבא לטקס.

הכנסת ספר התורה הייתה בבית הכנסת שנמצא בשכונת "תל ציון" 
ואבא עלה ברגל בתהלוכה מהחניה של  בבניין הראשון במעלה ההר 
עד  ונשאר   - קשה  זה  מניסיון   - גר  אני  שבו  בתחתית  הנמצא  הבניין 
סוף הערב. בארוחת ערב בסוכה אמרתי לו שאני מתנצל על הטרחה 
והטרטור. אבא ענה לי: "אין מה להצטער! להשתתף במצוות הכנסת 
ספר תורה זו זכות עבורי". אני מקווה שהוא מביט בנו מלמעלה ומברך 

אותנו על הזכות לשמוח בשמחת התורה שזכינו להכניס אמש.

יישר כוח לכלל המשפחה המורחבת על שמחתה של תורה ובמיוחד 
על שזה נעשה לעילוי נשמת אבא זצ"ל. אני גאה להיות חלק ממשפחה 

כזו, שיודעת להעניק חום ואהבה והערכה הדדית ומוכנים לסייע זה לזה.

יישר כוח לכל אחת ואחד - אחיותיי, אחי, גיסיי, גיסתי, אשתי, ילדיי, האחיינים, הנכדים והנינים. יהי רצון 
שזכות אבא זצ"ל תעמוד לנו ושיהיה מליץ טוב על כל המשפחה, ושיתפלל על כולנו ובמיוחד לרפואה 

שלמה לאמא, תמר וליאת.

יהי רצון שבזכות ספר התורה נמשיך להיות משפחה מאוחדת ותומכת כפי שסבא תמיד רצה שנהיה, 
ברוכים תהיו ושהשמחה תשרה במשפחתנו.
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רּו ִלְבֵניֶהם ֵלדּו ָיֻקמּו ִויַסּפְ ִנים ִיּוָ ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון ּבָ ז' באדר ב' תרפ"ה  •  כ"ח באב תשע"ב
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