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אני מתחנן 
אליכם

תראו שאני בצרה גדולה. תדעו שזה בנפשינו.
כי הם חיינו ואורך ימינו.

בבקשה מכם. כל אחד לא ישב על מי מנוחות.
ישפיע על אחרים. ישפיע על כולם.
שיבואו בהמוניהם להצביע -רק שס!

)דברי מרן זצ״ל בשיעורו השבועי בבחירות האחרונות(

שס
התאחדות הספרדים

שומרי תורה תנועתו של

מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל

שס. הנשמה של מרן.

זולת ארגון  הטבעי ליהודי ספרד. 
'מרביצי תורה', כולם היו כפופים 
לגר"ע ולכן לא היה בהצבעתנו רק 
שיקול אלמנטרי של סיוע לקהילה, 
אלא כי זוהי התנועה שלכאורה יש 

לכל יהדות המזרח להצביע לה.
כמו  הבחירות,  שלאחר  "אלא 
שלו,  את  עשה  הכושי  שאומרים, 
הכושי יכול ללכת. כל ההתחייבויות 
וההבטחות התנדפו והתפוגגו. ניסינו 
לבוא בדברים עם הגורמים השונים 
קהילות  עבור  משהו  לקדם  כדי 
ועבור קהילותינו  התימנים בכלל 
בפרט, אבל התאכזבנו קשות. הררי 
הבטחות סרק ולא יצא מכך כלום. 
היחסים היו בשפל. לא נואשנו, וניסינו 
כל השנים לבקש ולהתחנן, אבל כולם 

נעלמו ולא היה עם מי לדבר".
במי תמכתם בבחירות שהתקיימו 

לאחר מכן?
"ביהדות התורה. חברי הכנסת של 
יהדות התורה ביקרו אצלי והבטיחו 
לסייע לקהילות התימניות, בתמורה 
לקולותינו. מכיוון שתוחלתי נכזבה 
כי  ידעתי  מש"ס,  הקודמת  בפעם 
הפעם לא אוכל לתת לה את קולי 
והסכמתי להעניק הזדמנות למפלגה 
חרדית אחרת, בתקווה כי הם לפחות 
במקרה  גם  אבל  במילתם.  יעמדו 
הזה, לא התממשו ההבטחות. אין מי 
שבאמת דואג לתימנים. אנו סובלים 
מקיפוח מתמשך, אבל כל אחד דואג 
לאינטרסים שלו ולמען המגזר שהוא 
חפץ ביקרו. לכן, כאשר הגיעה מערכת 
הבחירות האחרונה לפני שנתיים, והרב 
אמנון יצחק פתח מפלגה שהתימנים 
ראו בה בית חדש ומבטיח, תמכנו בו 
בתקווה שיעבור את אחוז החסימה. מה 
לעשות? התבדינו. הקולות ירדו גם 

הפעם לטמיון".
ומה מביא אתכם כעת לחשיבה 

ותמיכה מחודשת בש"ס?
"פנים חדשות באו לכאן. היו"ר 
הרב אריה דרעי ישב אתנו, היה קשוב 
לכל הפניות שלנו והבטיח לסייע 
ולפצות על כל השנים שבהן היו לנו 
רק אכזבות. אבל הדבר שהתחדש הוא 
שהפעם יש לנו נציג ברשימה, הרב 
יואב בן צור, תימני במוצאו, שעומד 
לייצג אותנו ואת הציבור התימני 
רק בשמי,  אינני מדבר  בכללותו. 

שחיים  התימנים  לרבבות  כוונתי 
נציג  להם  יהיה  שמעתה  בארץ, 
אמתי שישרת אותם. צרכיהם של 
התימנים כבר מקופחים שישים שנה. 
אנו בטוחים שייפתח כעת דף חדש, 
שיגרום לתימנים קרן אור במנהרת 

החשכה בה פסעו עד כה. מה שחשוב 
רבי  שהגאון  זה  מכול,  יותר  עוד 
שמעון בעדני, חבר מועצת החכמים, 
אחר  אישי  באופן  לעקוב  הבטיח 
הסיוע לקהילותינו לאחר הבחירות. 
פניה  כל  והנהגתו,  הדרכתו  תחת 
של קהילותינו תזכה לתשומת הלב 

הראויה ולסיוע מרבי".
קולות  בכמה  הערכה  לרב  יש 
מדובר, והאם כל התימנים יצביעו 

כמקשה אחת?
כל  בשם  לדבר  יכול  לא  "אני 
התימנים ואין לי אינדיקציה מספקת 
לגבי נתונים מספריים, למרות שאנחנו 
אני  ממנהיגיהם.  כאחד  משמשים 
יודע שאצלנו ישנם מנויים ומאזינים 
לשיעורים, העולים על שתי רבבות 
ב"ה. כמו כן, אני סמוך ובטוח, כי כל 
תימני שמחשיב עצמו לבן תורה וכל 
תלמיד שלומד בישיבות, יצביע הפעם 
לש"ס, כי זו ההזדמנות שלנו לקבל את 
מה שמגיע לנו. יתכן שבעלי השקפות 
אחרות מקרב התימנים, ירצו להצביע 
למישהו אחר. יש בנו כל מיני גוונים. 
אבל גם להם אני קורא להתלכד תחת 
ש"ס כדי להשיב את העטרה התימנית 

ליושנה".
למה בעצם חשוב שש"ס תהיה 

חזקה?
"מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה. 
כל עתידו של העולם התורני נמצא 
כעת על כף המאזניים. צריך לעמוד 
במלחמה מול הסטרא אחרא והערב 
כמה  לרגע  לשכוח  לנו  אסור  רב. 
צרות עברו על עולם התורה בשנתיים 
האחרונות לבד. קיצוצים בתקציבים, 
יוקר  הילדים,  בקצבאות  קיצוצים 
הגיורים,  חוק  הגיוס,  חוק  המחיה, 
רדיפת הדת והתנכלות לכל הקדוש 
והיקר לנו. אם ש"ס לא תהא מספיק 
ניכרת  תהיה  לא  השפעתה  חזקה, 
בממשלה הבאה, וראשיה יוכלו לעשות 
ככל אוות נפשם, כפי שהוכיחו לנו את 

יכולותיהם בשלטון היוצא.
"מישהו באמת רוצה שירחיבו את 
הקרע והשסע בעם? יש מישהו שלא 
נפגע באופן אישי וכללי מהשלטון 
הנוכחי? אנו הרי לא רוצים להנציח 
את המצב, אלא להחזיר את המצב 
כפי  אותו,  לשפר  ואף  לקדמותו 
שמופיע במצע הרגיש והחברתי של 

ש"ס. לכן, הפעם אי אפשר להתחמק. 
חייבים  מהכלל  יוצא  ללא  כולם 
להצביע לש"ס ולתת לה את הכוח 
להשפיע. אני מאמין שהציבור שלנו 
יתגבש הפעם ויתאחד סביב התנועה 

הקדושה הזו".

הצבעה למפלגה אחרת כמו 'יחד', 
גם תיטיב בסופו של דבר עם החרדים.
"כואב לי מאד הפילוג בש"ס. בעבר, 
ידענו שישנן מחלוקות בציבור החסידי, 
 – התימני  בציבור  הליטאי,  בציבור 
ועכשיו לדאבוננו הנגע הזה פשה גם 
בציבור הספרדי. אין לי ספק שזו עצת 
היצר שדרבנה את הפורשים להתפלג 
ממנה. כל עוד שהגר"ע היה חי, כולם 
היו כפופים לו, לא היה בנמצא מי שהיה 
נתון תחת מרותו והעז לפרוש. בהקדמה 
לספר תנא דבי אליהו נאמר בשם בעל 
החרדים, שלכן התארכה גלותנו עד 
מאד, בגין עוון המחלוקת ושנאת חינם 
שלא פסקה מאתנו, וכי יש לתקן זאת 
על ידי אהבה, אחווה, שלום ורעות עם 

כל ישראל.
"לכן, אסור להצביע ל'יחד' בשום 
פנים ואופן. זו מפלגה שמטרתה פילוג, 
כיסאות, שלטון, כבוד ושררה ולא לשם 
שמים. ישי לא באמת ידאג לאינטרסים 
של הציבור התימני. מדובר בעדה גדולה 
שבעבר התאכזבה כבר, כפי שציינתי, 

ממנו ומיהדות התורה שאכזבה. ממתי 
הלכו חרדים יחד יד ביד עם מזרוחניקים? 
אף פעם לא חברנו פוליטית לציבור 
הדתי לאומי. מה פתאום שנעשה זאת 
כעת? אין לנו אלטרנטיבה טובה יותר, 
וברור שהפעם, צריך לתת צ'אנס אמיתי 

לש"ס".
לא  הן  המפלגות?  יתר  עם  ומה 
ולמנעמים  ן  לשלטו מתכוונות 

קואליציוניים?
"הרבה גופי תורה תלויים בהצבעה 
הנוכחית. תראה את קבלות העשייה 
של הממשלה הרעה הזו, ותבין שיש 
פה הצבעה לשם שמים, להציל את מה 
שקלקלו, ולא מדובר בריב על כיסאות".
ומה יהיה אם השמאל יעלה לשלטון?
שיהיה,  ממה  מפחדים  לא  "אנו 
תפקידנו להתאמץ ולעשות השתדלות, 
והקב"ה יגזור עלינו את הטוב בעיניו. אם 
לא נצליח להטיב שוב עם עולם התורה 
חלילה, נדע כי אלו הסימנים שהמשיח 
כבר בפתח. ישנה אמרה בשם הגר"א זצ"ל 
על דברי הגמרא 'אגרא דכלה דוחקא'. 

כלה מרמזת על השכינה. אומר הגאון 
מווילנא, כי אם חלילה יצטרכו תלמידי 
חכמים ללמוד תורה מתוך הדחק, זה 
יחזיר את השראת השכינה לעם ישראל. 
לדברים יש גם מקור בזוהר הקדוש. אז 
ברור שאנו מייחלים ומצפים שיהיה טוב 
לעם ישראל, ונלמד תורה מתוך רחבות 
הדעת, אבל עלינו להתכונן לכל אופציה 

ולקבל את הטוב שה' משפיע עלינו".
בעצרות  להשתתף  מתכוון  הרב 

בחירות למען ש"ס?
"אני משתתף בפועל. בטח. הייתי 
השבוע ביום שלישי בארבע ערים – 
אליקים, יוקנעם, זכרון יעקב ורכסים 
– ובהן השתתפנו בעצרות ענק יחד עם 
רבני ש"ס. ביום רביעי אנו מתכוונים 
להשתתף בעצרת במושב אחיעזר, ביום 
חמישי בקרית ספר, במוצאי שבת בעיר 
אלעד, ביום ראשון בפתח תקווה ועוד 
היד נטויה. אנו נביא את דבר ה' ברמה 
לכל מי אשר שומע לקולנו ובעז"ה, מי 
שיצביע לש"ס ישכון בטח. ובשם ה' 

נעשה ונצליח".

מחפשים שררה. הגר"י רצאבי

הפורשים גרמו לחילול השם. בשיחה לעורך 'בקהילה'


