
עמל התורה
ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ’ 

ֹאָתם  ַוֲעִׂשיֶתם  ִּתְׁשְמרּו 
)ויקרא כו, ג(. 

דרשו רבותינו )תורת כהנים, הובא ברש”י( אם בחוקותי 
תלכו- שתהיו עמלים בתורה. כל הברכות והשפע 
עמל  בזכות  הוא  כולו  ולעולם  לאדם  המגיעות 
מתחילה  בחוקותי  אם  בזה  נתנו  ורמז  התורה, 
קוממיות(,  )במילה  ת’  באות  ומסתיימת  א’  באות 
דהיינו שאם ילמדו כל התורה מא’ ועד ת’ יזכו לכל 
הברכות הכתובות בפרשה )משיבת נפש ויקרא כו, ג(. 

לא מספיק רק ללמוד תורה אלא צריך לעמול  אך 
יעמול  בתורה”-שהאדם  עמלים  “שתהיו  בה, 
התורה,  מלימוד  ומתאמץ  מתעייף  שהוא  וירגיש 
בתורה  תתעייף  ה(-  כג,  )משלי  ּבֹו  ֵעיֶניָך  ֲהָתִעיף 

הקדושה.  

עובדיה  רבינו  ישראל  מאור  מרן  ורבינו  מורנו 
התורה  לעמל  חיה  דוגמא  לנו  היווה  זצוק”ל  יוסף 
מהו, מרוב שקיעותו והתמדתו בתורה לא שם לב 
מרגלית  שהרבנית  רבות  פעמים  אותו,  לסובבים 
“חכם  עובדיה”,  “חכם  לו  קוראת  הייתה  ע”ה 
עובדיה”, אך הוא לא היה שומע אותה, כיון שכל 
ראשו ורובו היה בלימוד התורה, בהבנת עוד סברא 
ובלימוד עוד ספר שאלות ותשובות, עד שהייתה 
ניגשת אליו הרבנית ע”ה ומנענעת את ידו ואומרת 
לקרוא  צריכה  אני  פעמים  כמה  עובדיה,  “חכם  לו 
מתוך  זצוק”ל  מרן  מתעורר  היה  אז  רק  לך?”, 
“לא  מחילה,  מהרבנית  ומבקש  בבהלה  לימודו 
שמתי לב שקראת לי”, היה מצטדק מענוותנותו. 

פעם אחת הוצרכתי לשאול את מרן זצוק”ל שאלה 

להיכנס  ה’  ברוך  הזכות  את  לי  והייתה  דחופה, 
לביתו של הרב מתי שהייתי חפץ, כבן בית ממש, 
יכול  ושאני  לומד עכשיו  לי שמרן  הרבנית אמרה 
להפסיק  העזתי  לא  אני  אך  עמו,  ולדבר  להיכנס 
להפסיק  ושלום,  חס  מלימודו,  מרן  את  חלילה 

העולם?!?  של  והקדושה  הטהרה  את  לרגע 
אלי,  שיפנה  והמתנתי  ממרן  מטר  כחצי  עמדתי 
לב  שם  לא  זצוק”ל  מרן  שעה  רבע  במשך  אך 
ולכתוב את חידושי  אלי והמשיך לעיין בספרים 

התורה במחברתו! 

מרן  אצל  מתעכב  שאני  בכך  הרגישה  הרבנית 
יותר מהרגיל, בדרך כלל כולם נכנסים לחדרו של 
הרב, שואלים שאלה, הרב עונה להם בקצרה ומיד 
בי  והבחינה  לחדר  הרבנית  נכנסה  לתלמודו,  חוזר 
עומד ליד הרב בעוד הוא שקוע וממשיך בלימוד, 
ניגשה אליו הרבנית, נענעה בידו ואמרה לו “חכם 

מרן  התעורר  אז  או  הגיע”,  אלבז  הרב  עובדיה, 
ראובן,  רבי  “או,  ובנעימה:  בחן  ואמר  מלימודו 

בא תשב..”. 

לפני כעשרים שנה הוזקקתי לנסוע לחו”ל למדינת 
הקהילה,  את  שם  ולעודד  לחזק  כדי  אנג’לס  לוס 
ביד  ולעזור  לתמוך  המוכנים  לב  נדיבי  ולפגוש 
ומוסדות  התורה  והגדלת  פיתוח  להמשך  נדיבה 

התשובה בארץ הקדוש. 

הבדל השעות בין ארץ ישראל ללוס אנג’לס הוא 
ורבינו  12 שעות ומאוד חפצתי שמורנו  בסביבות 

העלון מוקדש לזיווג הגון
אלעד בן אילנה, רבקה בת תקוה, דוד רחמים בן אילנה, מאיר בן אילנה



ל”ג  ביום  בשמחה  להרבות  נוהגים 
לעומר שהוא יום הילולא של רבי שמעון בר יוחאי. 
ואין אומרים בו תחנונים. ויש נוהגים לערוך לימוד 
בליל ל”ג לעומר, במנין, וללמוד שבחי רבי שמעון 
בר יוחאי המפוזרים בש”ס ובזוהר הקדוש. ומנהג 

יפה הוא.
אחד הטעמים שעושים הילולא ושמחה ביום ל”ג 
מות  דין  גזר  הרשעה  מלכות  שגזרה  לפי  לעומר, 
שנחבא  נס  לו  ונעשה  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  על 
הרשעה,  מלכות  של  רעה  מחרב  וניצל  במערה, 
ולזכר הנס שנפטר בפטירה רגילה כדרך כל הארץ 
עשו את יום פטירתו שהוא ל”ג בעומר כיום הילולא 

משתה ושמחה על הנס שעשה לו ה’ יתברך )שו”ת 
שם אריה סימן י”ד(. ויש אומרים שהשמחה ביום ל”ג 

בעומר על אותם חמישה תלמידים שהעמיד רבי 
גדולה,  לפליטה  וקיימים  חיים  שנשארו  עקיבא, 
ובניהם היה  והפיצו את אור התורה לכל ישראל, 
גם רשב”י )פרי חדש סימן תצ”ג, הובא בחזון עובדיה יום טוב 

עמוד רע”ג(. 

זה בלימוד  ביום קדוש  וצריך להשתדל להרבות   
התורה )בפרט במימרותיו של רשב”י המפוזרות בש”ס 
ותמיכה  צדקות  ופיזור  הקדוש(  הזהור  ובקריאת 
אורות  יורדים  זה  שביום  כיון  התורה,  במוסדות 
עומדת  יוחאי  בר  שמעון  רבי  וזכות  עליונים 

ומסייעת לכל עוזר וסועד והוגה בתורתו. 

העלון מוקדש לעילוי נשמת  
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל,  אליעזר בן רגינה ז׳׳ל ,  אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל, שרה בת ציונה ז׳׳ל

מרן זצוק”ל יוכל לראות את כל הקהל המגיע בהמוניו 
ויחזקם בדברי ברכה  לדרשה המרכזית בשידור חי 
אפשר  היום  של  הטכנולוגיות  בהתפתחות  ועידוד, 
ורשתות  הלוויינים  באמצעות  בקלות  זאת  לעשות 
הסלולר, אך בזמנו דבר זה היה כרוך בעבודה רבה, 
כבלים  ולחבר  לקדוח  הוצרכה  התקשורת  חברת 
בלוס  וכן  זצוק”ל,  מרן  של  בביתו  מסך  ולהתקין 

אנג’לס במקום הכינוס הגדול. 

אולם לא ידעתי אימתי לבקש מחברת התקשורת 
לעבוד את עבודתה בביתו של מרן כיון שלא רציתי 
של  בנו  את  שאלתי  מלימודו,  חלילה  להפריעו 
מרן הרה”ג רבי משה יוסף שליט”א והוא השיב לי 
שבשעה תשע בבוקר, כשמרן זצוק”ל מתחיל ללמוד 
כיון שכשמרן מתחיל  להזמין את הטכנאים,  אפשר 

ללמוד שום דבר לא מפריע לו, הם יכולים 
לקדוח בקירות ולעבוד כפי רצונם וחפצם. 
וכך היה, חברת התקשורת עשתה את כל 

העבודות הדרושות והתרוצצה סביב חדרו של מרן, 
אך דבר זה לא הפריע לו מלימוד התורה הקדושה. 

לאותו כנס הגיעו למעלה מאלף איש ומרן זצוק”ל 
עלה לשידור והתפעל מאוד מהקהל הגדול שהגיע 

ונשא דברי ברכה וחיזוק חוצבי להבות. 

זוהי  בתורה,  עמלים  שתהיו  תלכו-  בחוקותי  אם 
שנזכה  רצון  יהי  התורה,  לעמל  מוחשית  דוגמא 
ללמוד מדרכיו הנהגותיו ועמלו בתורה ונזכה בקרוב 
משיח  בביאת  השלימה,  בגאולה  לראות  בקרוב 

צדקנו, בניין בית המקדש ובתחיית המתים, אמן.
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