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 לקראת יום ההילולא השנתי של מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו זצ"ל

 ביום כ"ה בסיוון.

ֹתילּועֹ פֹ דֹּוימּוםֹלֹ יו ֹ
יתו תֹא כ  ֹב-ל 

 רקע:

נפטר ביום  –מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו זצ"ל 

 כ"ה בסיוון.

היה גאון במידות וגאון  -מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל 

כה וגאון בענווה. אוהב כל עם ישראל, בתורה. גאון בהל

אוהב ארץ ישראל, בעל חסד עצום, בעל תפילה למען הפרט 

הוא היה "הרב" לכולם, "הרב" לרבנים ודיינים, והכלל. 

לאנשי ממשלה ובטחון ו"הרב" לכל איש ואשה, גדול או ילד 

קטן. אלפים היו רגילים לפנות אל הרב בשאלות, בבקשה 

ונפלאותיו הושיעו  –תפילה וישועה לעצה והדרכה, ובקשה ל

רבים. הרב חזק להגביר חינוך ומידות טובות בין אדם לחברו, וקרא תמיד לאחדות כל 

 כל אלה קבעו את הרב לאורך כל השנים, להיות המנהיג הרוחני לכולם. העם.

נישא בהערצה ואהבה גדולה של תלמידים לרבם ובנים  רבבפי המוני בית ישראל ה

י: הרב, מרן, הרב הראשי, הראשון לציון, צדיק, חסיד, ענו, בעל רוח הרוחנ-לאביהם

 הקדש, איש חסד, קדוש, טהור, דומה למלאך ה'.

ֹ

ֹתוכניתֹהיום:למורחבת הצעהֹ

 2:10 – מסדר : 

 נשמה לזכות מרן הרב זצ"ל.-הדלקת נר

 הכרזה ופירוט הפעילות. 

 התחלת הלימוד: לומדים יחד הלכה מפסקי הרב המובאים להלן.

  לומדים מהרב... עובדות וסיפורים. –פעילות בכיתות 

  הלכות כבוד הורים וכבוד הרב. –לימוד בחברותות 

 ."...מפגש מסכם: "למדתי מהרב 

ֹ

ֹ
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ֹהֹר ֹו ֹיםֹּתד ֹמ ֹלו ֹ

ֹ"לזכותֹמרןֹהראשוןֹלציוןֹהרבֹמרדכיֹאליהוֹזצ"ל"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ה:ת למידהנחיי
 קראו כל הלכה. – קריאה .א
 ת ההלכה.הסבירו א – ביאור .ב
 הציעו שאלות או הארות משלימות להלכה. –בירורים  .ג
 סכמו בקיצור את פרטי ההלכה למעשה! – מסקנות .ד

 

 בר  ד ה  בו  כ  ים ו  ר  ד הו  בו  ת כ   כו  ל  ה  הנושא: 
 זצ"להרב הגאון מרדכי אליהו על פי פסקי 

דֶַּאתַָּאִביָךְַּוֶאתִַּאֶמָךכ ַּ ַּבֵּ

ֶשִהְשְוָתה אֹוָתן ַהּתֹוָרה ִלְכבֹודֹו ֶשל ה', ֶשֲהֵרי ָכתוב "ַכֵבד ֶאת  ,ְוִאםֹוא. ָצִריְך ְלִהזֵָהר ִבְכבֹוד ָאִביו 

ִאםֹו  ָאִביָך ְוֶאת ִאֶםָך", וְבאֹוָתה ָלשֹון ָכתוב ַגם ַעל ה' "ַכֵבד ֶאת ה' ֵמהֹונֶָך". ְבָאִביו ְוִאםֹו ָכתוב "ִאיש

ָכתוב "ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ִּתיָרא". ְכֶדֶרְך ֶשִצָוה ה' ַעל ִכבוד ְשמֹו ַהָגדֹול ומֹוָראֹו, ְוָאִביו ִּתיָראו", ְוֵאֶצל ה' 

 ֵכן ִצָוה ַעל ְכבֹוָדם ומֹוָרָאם.
 

הּוַּ"ִכבּוד"ַּהֹוִרים? ַּמ 

 .ְויְִּתנֶמו לֹו ְבֵסֶבר ָפנִים יָפֹות . ֵאיזֶהו ִכבוד? ַמֲאִכילֹו וַמְשֵקהו, ַמְלִביש וְמַכֶןה, ַמְכנִיס ומֹוִציא,ב

 ...יָב ַלֲעמֹוד ִבְפנֵי ָאִביו וִבְפנֵי ִאםֹו ְכֶשרֹוֶאה אֹוָתם ֵמָרחֹוק ְמֹלא ֵעינָיו י. חַ ג
 

הֹוִרים? ה  ִהיַּ"יְִרָאה"ַּמֵּ ַּמ 

ֵקנִים ִעם ֲחֵבָריו, אֹו ָמקֹום ַהְמיָֻחד . ֵאיזֶהו מֹוָרא? ֹלא יֲַעמֹוד ִבְמקֹומֹו ַהְמיָֻחד לֹו ַלֲעמֹוד ָשם ְבסֹוד זְ ד

ְדָבָריו  לֹו ְלִהְתַפֵלל, ְוֹלא יֵֵשב ְבָמקֹום ַהְמיָֻחד לֹו ְלָהֵסב ְבֵביתֹו, ְוֹלא יְִסּתֹור ֶאת ְדָבָריו, ְוֹלא יְַכִריַע ֶאת

 ְבָפנָיו ֲאִפלו לֹוַמר נְִרִאין ִדְבֵרי ַאָבא.

 

ֹ

 מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל היה גאון בהלכה.

 ב בהלכה, ויש לו כשרון של הכרעה בהלכהמקטנותו הכול ידעו כי יש לו ידע ר

 בדרך אמיתית על פי דעת תורה.

 הרב אמר: כי החיים צריכים להתנהל על פי ההלכה, 

ולכן היא נקראת בשם "הלכה", מלשון דרך של הליכה והתקדמות בדרך 

 הנכונה בחיים.

 היא השלב המסכם והברור של האמונה ולימוד התורה, –ההלכה 

 אלא המעשה"! –"לא המדרש עיקר כמו שאמרו חכמים: 



 

3 
 מפעל ההלכה לילדי ישראל. ממשיכים את הדרך בסימן "ְלַהְנִחיל אֹוַהָביי ֵיׁש". מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל -"ְוָאַהְבָת"

 059-1225906  ♦  050-2551519צוות פיתוח ובתי ספר מובילים: 
              veahavta10@gmail.com 

יםֹּויםֹד ֹמ ֹלו ֹ ל  ַקב  ֹֹתֹטו בו תידו ֹמ ֹמ 

ֹּויּפס ֹתֹוֹ דּובֹ עּו ֹןֹהֹ ַרֹמֹ ֹייֹ חַֹיםֹמֹ ר  ֹבֹמֹ ַרֹןֹהֹ יו ֹצֹ ןֹלֹ ו ֹאׁשר  ֹזצ"לֹהּו ֹיֹ לֹ יֹאֹ כֹ ד ֹר 

  

 

 

 

 

 

 

 

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹפעילות:

 מוקדים: שניב –. לפניכם עובדות וסיפורים שסופרו מחיי מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל 5

  א. לימוד תורה. ב. אהבת ישראל.    

  קבוצות. 4-נתחלק ל .9

 תקבל סיפור לקריאה. תקרא ותדון בו, ותביא אותו לפני מליאת הכיתה. קבוצהכל . 1

בקש לכתוב בו משהו שלמד מדרכו של יתו ,דף "אני למדתי מהרב..."יקבל את תלמיד . בסיכום: כל 4

 .זצ"ל הרב

ֹ

ֹ

 ע הרב מרדכי אליהו זצ"ל?מי שמ נשאלֹאתֹהתלמידים: - פתיחה 

 :הרב מרדכי אליהו זצ"ל היה הראשון לציון והרב הראשי לישראל.  הסברהֹלתלמידים

קבעו את הרב בתודעה של עם  –גדלותו בתורה ובמידות, אהבתו ומסירותו לכל יהודי 

 ישראל כ"אביהם של ישראל".

 ֹ.ם הפטירה של הרב, ובו סגולה רבה לעם ישראל להשפיע ברכה לכל הוא יויוםֹההילולא

על גדלות הרב בתורה ספר המנהג ביום ההילולא, להדליק נר, להביע תפילות, ול המבקש.

 ובמידות וזיע"א = וזכותו יגן עלינו, אמן:
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ֹ ֹּויּפס  ֹבַרֹלֹהַֹיםֹעַֹר 
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  ה.ר ֹו ֹדֹּתימּולֹ 

 זצ"ל:  הּויָ לִ י אֵ כַ ָד ְר מָ  ַהָרבל ת ׁשֶ דּולְ ר יַ בֵ ר חָ יפֵ ִס 

ה יָ הָ ן ְׁש מָ ל זְ כָ ה בְ ָר וֹ ד תמַ לָ וְ  רהָ וֹ תד הַ ימּולִ בְ  עַ קּוׁשָ  הּויָ לִ אֵ  ַהָרבה יָ הָ  תוֹ דּולְ יַ ר ִמ בַ כְ 

 ת.רוֹ ל נֵ ת ׁשֶ יוֹ ִר אֵ ט ְׁש יֵק לִ ת וְ סֶ נֶ כְ י הַ תֵ בָ ב בְ בֵ וֹ תְס ִה  ַהָרב תוֹ ירּועִ צְ ל. בִ כוֹ יָ 

ת חַ ַת ה ִמ ָר וֹ ם תָר אוֹ ד לְ מֵ לוֹ וְ  ,תרוֹ נֵ ת הַ ר אֶ בֵ חַ ה ְמ תָ יבַָ הַ  יעַ גִ ה מַ יָ הָ  ַהָרבה? ם מָ שֵ לְ 

 ן.חָ ולְ ּשלְ  

ר ֶד חֶ בְ  נּוְׁש יָ ַהַבִית י נֵ ל בְ כֹ ן וְ טָ ה ָק יָ הָ  ַהָרבל ׁשֶ  יתוֹ בֵ  -ן? חָ לְ ּוׁשד הַ יַ לְ  ַהָרבב ׁשַ א יָ ֹל עַ דּומַ 

ן חָ לְ ּוׁשת הַ חַ ב ַת ׁשַ ן יָ כֵ לָ ן וְ וֹ יׁשלִ  וֹ תְח פַ ְׁש י ִמ נֵ בְ לִ  יעַ ִר פְ ר יַ נֵ ר הַ י אוֹ ש כִ ׁשַ חָ  ַהָרבד. חָ אֶ 

ב ָר ה לַ יָ ב הָ ּוׁשך חָ ל כָ ים. כֹ ִר חֵ א  לְ  יעַ ִר פְ הַ י לְ לִ בְ  רוֹ אוֹ לְ ד מוֹ לְ ל לִ כַ יּון ְׁש טָ ר ָק יק נֵ לִ ְד ִה וְ 

 .רוֹ בֵ ח  ם לְ ָד ין ָאבֵ ת ֹשְ ווֹ צְ ִמ ו בְ " ְחַ  עֹ גוֹ פְ י לִ לִ בְ ה ִמ ָר וֹ ד תמוֹ לְ לִ 

ֹ

ֹלימודֹתורה.ֹ

 שהרב היה דיין בבית הדין בירושלים היה חוזר לביתו באוטובוס. 

 . הרב היה יושב באוטובוס ולומד תורה

פעם אחת במהלך הנסיעה התיישבה אישה בכיסא שליד הרב, והרב המשיך לשקוע 

 בלימודו.

לפתע נעצר האוטובוס והאישה פנתה לרב ואמרה לו שהגיעו ליעדם. הסתכל הרב 

 וראה שהאישה שישבה לידו הייתה אשתו.
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ֹ.ֹאהבתֹישראל

 בסוכות הרב היה יושב בסוכתו ומארח אלפי אנשים. 

דם אחד עני. פעם אחת ישבו אנשים רבים בסוכה של הרב ובפינת הסוכה ישב א

בדרך שאינה ידועה שם לב הרב לאותו עני הסתכל עליו ושאל אותו האם יש לו 

היכן לאכול. האדם הוריד פניו בבושה והרב הבין שאין לו היכן לאכול או 

 להתארח. 

בסוכה לאחר שיצאו האנשים. והאיש העני נשאר  רהרב סימן לאותו עני שיישא

 המשפחה.ואכל על שולחנו כאילו הוא אחד מבני 

 

ֹ

 הרבֹעזרֹלכולם.ֹ

פעם אחת הגיע לבית החולים אדם בודד ללא משפחה וללא חברים. סיפרו לרב 

 אליהו זצ"ל שיש בבית החולים אדם חולה שאין אף אחד שידאג לו. 

יד ביקש הרב מעוזרו לדבר בטלפון עם מנהל המחלקה בבית החולים שבו מ

 שהה החולה. 

הרב סיפר למנהל המחלקה שהיהודי החולה הוא ידיד נפשו והוא מבקש ממנו 

 לדאוג לו לטפל בו הכי טוב שאפשר.  

מאותו רגע, השתנה הטיפול של הצוות הרפואי לטובה. הרב טרח ובא לבקרו 

 פעמיים בבית החולים. 

 כזו הייתה אהבת ישראל של הרב גם לאנשים שכלל לא הכיר.
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ֹ

ֹ"אניֹלמדתיֹמהרב...כרטיסֹאישי!ֹ"

ֹ
 

  

ֹד ֹמַֹלֹ  ַכיֹבֹר ֹןֹהֹ ַרֹמֹ יֹמ ֹּת  ד  ר  ֹ....הּויֹ לֹ אֹ מ 
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