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

 ביום כ"ה בסיוון.

 יום לימוד ופעילות
 ו-לכיתות ג

 רקע:

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

אוהב כל עם ישראל, אוהב ארץ ישראל, בעל בהלכה וגאון בענווה. 

הוא היה "הרב" לכולם, ה למען הפרט והכלל. חסד עצום, בעל תפיל

"הרב" לרבנים ודיינים, לאנשי ממשלה ובטחון ו"הרב" לכל איש 

ואשה, גדול או ילד קטן. אלפים היו רגילים לפנות אל הרב בשאלות, 

ונפלאותיו הושיעו  –בבקשה לעצה והדרכה, ובקשה לתפילה וישועה 

ין אדם לחברו, וקרא רבים. הרב חזק להגביר חינוך ומידות טובות ב

כל אלה קבעו את הרב לאורך כל השנים,  תמיד לאחדות כל העם.

 להיות המנהיג הרוחני לכולם.

נישא בהערצה ואהבה גדולה של  רבבפי המוני בית ישראל ה

הרוחני: הרב, מרן, הרב הראשי, הראשון לציון, צדיק, חסיד, ענו, בעל -תלמידים לרבם ובנים לאביהם

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

 

 תוכנית היום:למורחבת הצעה 

 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 

 בוד הורים וכבוד הרב.הלכות כ –בחברותות  לימוד 

 ."...מפגש מסכם: "למדתי מהרב 
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 ה ר  ו  ים ּתד  מ  לו  

 "לזכות מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ד ֶאת ָאִביָך וְֶאת ִאֶמָךכ    בֵּ

תוב "ַכֵבד ֶאת ָאִביָך וְֶאת ִאֶּמָך", ֶשִהְשוְָתה אֹוָתן ַהּתֹוָרה ִלְכבֹודֹו ֶשל ה', ֶשֲהֵרי כָ  ,א. ָצִריְך ְלִהָזֵהר ִבְכבֹוד ָאִביו וְִאּמֹו

ו", וְֵאֶצל ה' ָכתוב "ֶאת ה' וְבאֹוָתה ָלשֹון ָכתוב ַגם ַעל ה' "ַכֵבד ֶאת ה' ֵמהֹונֶָך". ְבָאִביו וְִאּמֹו ָכתוב "ִאיש ִאּמֹו וְָאִביו ִּתיָרא

 ְשמֹו ַהָגדֹול ומֹוָראֹו, ֵכן ִצָוה ַעל ְכבֹוָדם ומֹוָרָאם.ֱאֹלֶהיָך ִּתיָרא". ְכֶדֶרְך ֶשִצָוה ה' ַעל ִכבוד 

ּמֹו, אֹוֵמר ַהָקָב"ה: ב. "ְשלָשה שוָּתִפין ָבָאָדם: ַהָקדֹוש ָברוְך הוא וְָאִביו וְִאּמֹו. ִבזְַמן ֶשָאָדם ְמַכֵבד ֶאת ָאִביו וְֶאת אִ 

 י ֵבינֵיֶהם וְִכְבדונִי".ַמֲעֶלה ֲאנִי ֲעֵליֶהם ְכִאּלו ַדְרּתִ 
 

הּו "ִכבּוד" הֹוִרים?  מ 

 .יָפֹותג. ֵאיֶזהו ִכבוד? ַמֲאִכילֹו וַמְשֵקהו, ַמְלִביש וְמַכֶסה, ַמְכנִיס ומֹוִציא, וְיְִּתנֶּנו לֹו ְבֵסֶבר ָפנִים 

 .ָתם ֵמָרחֹוק ְמֹלא ֵעינָיואֹו יָב ַלֲעמֹוד ִבְפנֵי ָאִביו וִבְפנֵי ִאּמֹו ְכֶשרֹוֶאהי. חַ ד
 

הֹוִרים? ה  ִהי "יְִרָאה" מֵּ  מ 

ֹו ְלִהְתַפֵּלל, וְֹלא . ֵאיֶזהו מֹוָרא? ֹלא יֲַעמֹוד ִבְמקֹומֹו ַהְמיָֺחד לֹו ַלֲעמֹוד ָשם ְבסֹוד זְֵקנִים ִעם ֲחֵבָריו, אֹו ָמקֹום ַהְמיָֺחד לה

 יתֹו, וְֹלא יְִסּתֹור ֶאת ְדָבָריו, וְֹלא יְַכִריַע ֶאת ְדָבָריו ְבָפנָיו ֲאִפּלו לֹוַמר נְִרִאין ִדְבֵרי ַאָבא.יֵֵשב ְבָמקֹום ַהְמיָֺחד לֹו ְלָהֵסב ְבבֵ 

 

 

 

מקטנותו הכול ידעו כי  מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל היה גאון בהלכה.

בדרך אמיתית  של הכרעה בהלכה יש לו ידע רב בהלכה, ויש לו כשרון

 הרב אמר: כי החיים צריכים להתנהל על פי ההלכה,  על פי דעת תורה.

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

  בדרך הנכונה בחיים.

כמו  היא השלב המסכם והברור של האמונה ולימוד התורה, –ההלכה 

 המעשה"! אלא –שאמרו חכמים: "לא המדרש עיקר 
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ָנה  ְלָהִעיר הֹוִרים ִמשֵּ

ָיִבים ִבְכבֹוד ַהָּמקֹום ָברוְך הוא. וְִאם . ִמְצוָה ְלָהִעיר ֶאת ָהָאב ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהְכנֶֶסת אֹו ִלְשָאר ְדַבר ִמְצוָה, ִמְפנֵי ֶשֺכָּלם חַ ו

 ֹלא יְִעיֶרּנו. -ָאִביו ֹלא רֹוֶצה ְבָכְך 

 . ִמְצוָה ְלָהִעיר ֶאת ָהָאב ִאם הוא ַעְצמֹו ִבֵקש ַלֲהִעירֹו )אחרונים(.ז

 

 

 

 כבוד הרב, או זקן

ן  ְרָת ְפנֵּי ָזקֵּ  ֶזה ֶשָקָנה ָחְכָמה -וְָהד 

ִכי ִמְצוַת ֲעֵשה ְלִהָדֵבק ַבֲחָכִמים וְַתְלִמיֵדיֶהם ְכֵדי ִלְלמֹד ִמַּמֲעֵשיֶהם ָכִענְיָן ֶשּנֱֶאַמר "ובֹו ִתְדָבק" וְ  :ָב"םמְ א.ָכַתב ָהרַ 

 ...ִמים וְַתְלִמיֵדיֶהם. ֶאְפָשר לֹו ָלָאָדם ְלִהְתַדֵבק ַבְשִכינָה? ֶאָּלא ָכְך ָאְמרו ֲחָכִמים ְבֵפרוש ִמְצוָה זֹו: ִהָדֵבק ַבֲחכָ 

 ְמִביאֹו ְלַחיֵי ָהעֹוָלם ַהָבא. ב. ַחיָב ָאָדם ִבְכבֹוד ַרבֹו וְיְִרָאתֹו יֹוֵתר ִמְבֶשל ָאִביו, ִכי ָאִביו ְמִביאֹו ְלַחיֵי ָהעֹוָלם ַהֶזה, וְַרבֹו

נַיִם ַלֲאחֹוָריו. וְָכל ֶאָחד ְמַצֵדד ַעְצמֹו ִלְצָדִדין, ַהָגדֹול ְליִָמין וְַהָקָטן . ְשלָשה ֶשָהיו ְמַהְּלִכין ַבֶדֶרְך, ָהַרב ָבֶאְמַצע, וְַהשְ ג

 ִלְשמֹאל.

ה ָכִמים". וְָכל ַהְּמַבזֶ . ָעֹון ָגדֹול הוא ְלַבזֹות ַּתְלִמיד ָחָכם אֹו ִלְשנאֹותֹו. "ֹלא ָחְרָבה יְרוָשָליִם ַעד ֶשִבזו ָבה ַּתְלִמיֵדי חֲ ד

 ֶאת ַהֲחָכִמים, ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָבא.

 

ן ְרָת ְפנֵּי ָזקֵּ יָבה ָתקּום וְָהד   ִמְפנֵּי שֵּ

ש ַעל ִפי ִדְבֵרי ָהֲאִר"י יֵ . ְכִתיב "ִמְפנֵי ֵשיָבה ָּתקום וְָהַדְרָּת ְפנֵי ָזֵקן". וְָלֵכן ִמְצוָה ָלקום ִמְפנֵי ָזֵקן ֶבן ִשְבִעים ָשנָה, וְ ה

ע. וֲַאִפּלו ָלקום ְכָבר ְלֵבן ִשִשים וַָמְעָלה )עיין בא"ח ש"ש כי תצא יב), ֲאִפּלו ִאם הוא ַעם ָהָאֶרץ וִבְלַבד ֶשֹּלא יְֵהא ָרשָ 

 ָזֵקן גֹוי ְמַהְדִרים אֹותֹו ִבְדָבִרים וְנֹוְתנִים לֹו יָד ְלָסְמכֹו.

 

ל ִמְצֹות ע   ִכבּוד ב 

ִבָיה אֹו ִרים ֶשִּמְצוָה ַלֲעמֹד ִבְפנֵי ָאָדם "ַבַעל ַמֲעִשים" טֹוִבים, וְבָשָעה ֶשַגָבֵאי ְצָדָקה עֹוִשין ְמַלאְכָּתם ִבגְ . יֵש אֹומְ ו

 ַלֲעמֹד ִבְפנֵיֶהם. נָכֹון -ַבֲחֺלָקה ֶשל ַכְסֵפי ְצָדָקה 
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ים ּוים ד  מ  לו   ל  ַקב    ת טו בו תידו  מ  מ 

 אשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"למרן הר יפורים מחייעובדות וס

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פעילות:

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

 א. לימוד תורה. ב. אהבת ישראל. ג. עזרה לכל אחד. ד. דאגה לקיום מצוות.               

בכל מוקד התלמידים יקראו את הסיפורים  .השונים כל קבוצה תעבור במוקדים קבוצות. 4-נתחלק ל. 9

 על הרב. שמסופרים הקצרים 

 חר לעצמו סיפור אחד שמצא חן בעיניו וישמור אותו אצלו.כל תלמיד יב. 1

 ונבקש מהם לכתוב בו משהו שלמדו מדרכו של הרב. ,נחלק לתלמידים את דף "אני למדתי מהרב..."

 

 

 

 ע הרב מרדכי אליהו זצ"ל?מי שמ נשאל את התלמידים: - פתיחה 

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

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

 ראל כ"אביהם של ישראל".יש

  .הוא יום הפטירה של הרב, ובו סגולה רבה לעם ישראל להשפיע ברכה לכל יום ההילולא

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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 יפורים על הרבס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיפר חבר ילדות של הרב מרדכי אליהו זצ"ל:  לימוד תורה.

. בצעירותו הרב כבר מילדותו היה הרב אליהו שקוע בלימוד התורה ולמד תורה בכל זמן שהיה יכול

 הסתובב בבתי הכנסת וליקט שאריות של נרות.

 לשם מה ? הרב היה מגיע הביתה מחבר את הנרות ולומד לאורם תורה מתחת לשולחן.

ישנו בחדר אחד. הרב חשש כי הבית ביתו של הרב היה קטן וכל בני  -מדוע לא ישב הרב ליד השולחן? 

תחת השולחן והדליק נר קטן שיוכל ללמוד לאורו בלי  אור הנר יפריע לבני משפחתו לישון ולכן ישב

 להפריע לאחרים. כל כך חשוב היה לרב ללמוד תורה מבלי לפגוע ח"ו במצוות שבין אדם לחברו.

 סיפר עוזרו של הרב: לימוד תורה.

הצטרפתי לרב בטיסה מיוחדת לחוץ לארץ שם העביר הרב שיעורים והרצאות רבות. במהלך הטיסה 

התקשה בה. ניסיתי למד הרב תורה ללא הפסקה, בשלב כל שהוא של הטיסה, שאל אותי הרב שאלה ש

לתרץ אבל כמובן שלא הצלחתי. כשהטיסה נחתה ובמשך יומיים שלמים הרב העביר שיעורים וכמעט 

שלא אכל או ישן, גם כשנותרו לו שעתיים בלילה של שינה ישב הרב והמשיך ללמוד תורה. כאשר חזרנו 

לנסוע לביתי. לאחר רבע לארץ נפרדתי מהרב, הרב נסע במכונית לביתו ואני חיכיתי בתחנת האוטובוס 

שעה חזר רכבו של הרב. הרכב עצר והרב פנה אלי ואמר. זוכר את הקושיה עליה דברנו לפני יומיים. 

 כעת מצאתי את פתרונה.

 לימוד תורה. 

שהרב היה דיין בבית הדין בירושלים היה חוזר לביתו באוטובוס. הרב היה יושב באוטובוס ולומד 

 ה התיישבה אישה בכיסא שליד הרב, והרב המשיך לשקוע בלימודו.תורה. פעם אחת במהלך הנסיע

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

 שישבה לידו הייתה אשתו.

 

 . אהבת ישראל

 בסוכות הרב היה יושב בסוכתו ומארח אלפי אנשים. 

אנשים רבים בסוכה של הרב ובפינת הסוכה ישב אדם אחד עני. בדרך שאינה ידועה שם פעם אחת ישבו 

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. 

ני נשאר ואכל על שולחנו כאילו בסוכה לאחר שיצאו האנשים. והאיש הע רהרב סימן לאותו עני שיישא

 הוא אחד מבני המשפחה.
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 . אהבת ישראל

יה אדם חכם ועמוק מאוד. הוא הבין ברפואה, המרדכי אליהו הרב : מתוך דברי נשיא המדינה, מר שמעון פרס

הייתה  ,ממשלהההייתי ראש ואני ראשי  רבהרב, ההיה כשיחסים בין דתיים לחילונים. חשוב היה לו מאוד ה

, אלפי אנשים.הרב עזר לבמינו ולא היה כמוהו מיוחד בינינו הבנה מצוינת. ראיתי גדולתו בתורה. הוא היה

אני מבקש להביע את הצער בשם כל עם ישראל. הרב  וררה אמונה ותקווה. כנשיא המדינהוהאישיות שלו ע

 .על כולנו וכולנו נחוש בחסרונוחותמו את הטביע אליהו 

 מתוך דבריו של הרב לאו, לשעבר הרב הראשי לישראל. אהבת ישראל

מאוד,  היה חולה גם כשבשנתיים האחרונותאת אחד מגדולי המנהיגים שלו בעת האחרונה, איבד ם ישראל ע

 .ככל שהיה יכול הנהיג את הציבורהמשיך ללהתגבר על מכאוביו ול ידע

על האהבה היוקדת  יםיודע. כולם על האהבה היוקדת שלו לכל סלע ורגב באדמת ישראלבעולם יודע  כל אחד

הרב אליהו   אהבתו הגדולה לכל אחד ואחד מישראל לא כל אחד ידע על ,אולם .שלו לכל אות בתורת ישראל

 .ודאג לכל חולה ונזקקופירוד בעם,  על מנת למנוע מחלוקת להכועשה . הוא עם ישראלאהב בכל כוחו את 

 : מר יוסף שושןזסיפר ה הטופי שחילק הרב.הרב עזר לכולם. 

וכל התרופות  אבד ירב שקולסיפרתי ללהופיע. פעם אחת איבדתי את קולי והגעתי לרב ביום שבו הייתי אמור 

אחת בבוקר,  סוכריית טופי לאכול ילא עזרו. הרב הוציא שלוש סוכריות טופי מהמגירה, ואמר ל תישלקח

לא חזר לי להופעה י הוראות הרב, אבל עד אכלתי את הסוכריות לפ .שנייה בצהרים והשלישית לפני ההופעה

 . ברגע בו פתחתי את פי לשיר בתחילת ההופעה חזר לי הקול והצלחתי לשיר את כל השירים לפני הקהל.קולה

לא לדבר.  אני יכול לשיר אבלבאתי לרב ואמרתי לו שלמחרת  .אבל לא לדבר תי לשירההופעה הצלחלאחר 

 ".בע"ה תחזור גם לדבר שיראמרת לי שאתה רוצה רק ל"הרב  יאמר ל

 

 הרב עזר לכולם. 

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. 

 מיד ביקש הרב מעוזרו לדבר בטלפון עם מנהל המחלקה בבית החולים שבו שהה החולה. 

הודי החולה הוא ידיד נפשו והוא מבקש ממנו לדאוג לו לטפל בו הכי טוב הרב סיפר למנהל המחלקה שהי

 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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 "אני למדתי מהרב...כרטיס אישי! "
 

 . דאגה לקיום מצוות

היה זה בחג הפסח כאשר תקפה את הרב מחלתו, הרב היה נתון בסכנת נפשות והובהל לבית החולים 

ולא יכול היה לדבר. עוזרו של הרב באמבולנס. כאשר התעורר מהניתוח, היה הרב מחובר למכשירים 

ראה שהוא עושה תנועות בגופו כדרכו בזמן שהיה לומד תורה. שאל אותו העוזר שלו מה הוא לומד. 

הרב כתב לו על דף שהוא לומד עניין בהלכות שבת וחג. הבין העוזר שמיד לאחר הניתוח הדבר שהכי 

 כואב ומפריע לרב היה הזה שנאלץ לנסוע באמבולנס בשבת.

 

 . דאגה לקיום מצוות

מים רבות היה הרב נוסע לשבתות לצפת ומעביר שם מאחר ובנו של הרב היה הרב של העיר צפת, פע

שיעורים. הרב היה הולך מרחקים גדולים ברגל כדי להגיע לבתי הכנסת השונים בעיר. אנשים רבים 

ליוו אותו בדרכו ובקשו את ברכתו. הדרך לאחד מבתי הכנסת עברה בכביש ראשי שלצערנו הרב היו 

ולפליאת כל האנשים, בזמן שהרב היה הולך בדרך זו  נוסעות בו מכוניות רבות גם בשבתות. בדרך נס

 היה הכביש פנוי ואף מכונית לא הפריע את מנוחת השבת.

 

 . דאגה לקיום מצוות

לים רבים ששכבו במיטות שלידו נרפאו ממחלתם. פעם מאבזמן שהיה חולה ושכב בבית החולים, חו

אחת שכב ליד הרב חולה במצב מאוד קשה. לאחר כמה ימים באה אשתו של הרב לבקר את הרב 

וראתה שמיטת החולה שהייתה לידו ריקה. חששה אשתו של הרב שהאדם נפטר אך התפלאה לראות 

קרה והם סיפרו לה שהחולה הבריא את בני משפחת החולה מחייכים ושמחים. היא שאלה אותם מה 

והוא עוזב לביתו.  אשתו של הרב התפלאה מאוד כיצד האיש החלים והרב סיפר לה שהוא התפלל 

 .רבות לרפואתו. וכך אפילו ששכב בבית החולים דאג הרב יותר לחולים ששכבו לידו מאשר לעצמו

 הרב עזר לכולם. 

ילד אחד הגיע עם אביו ועם הרופא שלו לרב. האבא הסביר לרב שלילד יש נפיחות גדולה בגרון והרופא 

חושב שהוא חלה במחלה חמורה. האבא שאל האם אפשר ללכת לבית החולים ולעשות בדיקה שתראה 

מכן אמר הרב  האם הילד חולה במחלה החמורה. הרב ליטף את הצוואר של הילד והתפלל. לאחר

 לרופא ולאב שהילד יהיה בסדר ואם הם רוצים הם יכולים לעשות את הבדיקה.

יום לאחר מכן התקשרו מבית החולים לרופא ושאלו מדוע שלח את הילד לבדיקה. הרופא אמר שהגרון 

 שלו כל כך נפוח שכל אחד יכול לראות זאת. 

 .לא כל נפיחותבבית החולים התפלאו מאוד. הילד נראה בריא לחלוטין ול



 

8 

8 

" יי ֵיׁש". מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל -"ְוָאַהְבתָּ  מפעל ההלכה לילדי ישראל. ממשיכים את הדרך בסימן "ְלַהְנִחיל אֹוַהבָּ
 059-1225906  ♦  050-2551519צוות פיתוח ובתי ספר מובילים: 

              veahavta10@gmail.com 

 

  
 אליהו....מרדכי למדתי ממרן הרב 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 אליהו....מרדכי למדתי ממרן הרב 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 אליהו....מרדכי הרב  למדתי ממרן

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 אליהו....מרדכי למדתי ממרן הרב 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 


