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תפילתו של הרב
" ריבונו של עולם  ,גלוי וידוע לפניך שלא על דעתי
עמדתי לשרת עם קדושיך  ,לדון ולהורות  .ידעתי
מיעוט ערכי  -מך שבערכין  .לא ביקשת נפלאות

”שתזכנו להרביץ תורה”

מ מ נ י  ,א ך כ ך ה ו ר ו ל י ר ב ות י י וכ ך ג ל ג ל ת כ ל
הגלגולים ,וסיבבת כל הסיבות .הקימות מעפר דל ותעש לי שם  ,כשם הגדולים .גזרה
חוכמתו  ,יתברך ויתעלה שמו  ,לשרת עם קודש  ,להורות ולדון  ,ועל הכל יתברך שמו
ויתעלה.
"אך רעדה אחזתני  ,יראה ורעד יבוא בי  ,על הסכנה הנוראה העומדת עליי  ,ופי תהום
הפעור לנגדי ...אנא אפנה לעזרה ואנא אברח ,אבל בטחתי ברוב חסדך ,מכל תחינותי
לפניך כי אתה שומע תפילה .אנא השם ,אלוהי הרוחות ,חוס ורחם על כל יושבי כיסאות
למשפט  ,ובפרט עלי ,אני עבדך בן אמתך ,מרדכי בן מזל .רחם עליי ותן לי לב שומע
ודעת להבין לשפוט את עמך.
" חוננו חוכמה בינה דעת והשכל .שלא נאמר על טהור  -טמא  ,ועל טמא  -טהור  ,על
מותר  -אסור ,ועל אסור  -מותר .על זכאי  -חייב ,ועל חייב  -זכאי .ותצילנו מכל שגיאות
וטעויות ,ויהא ליבי חזק ,ואתן להוכיח כל עושי ועוול ולהציל עשוק מיד עושקו .ואל יישאנו
יצרנו להעלים עין ,חס וחלילה ,ותזכנו לגדור פרצות ולהתקין תקנות ולהרביץ תורה ,שיהא
שם שמיים מתקדש על ידינו .ותהא איימתנו מוטלת על הבריות ותורתנו חקוקה בלבם
ונתרחק מן הגאווה והכעס והקפדנות .ותאזרנו חיל לשפוט את עמך .גל עיניי והביטה
נפלאות מתורתיך".

סיפורים רבים אופפים את דמותו של הרב אליהו זצ"ל  .אחד מהם  ,שהתפרסם מפי מקור אמין מאוד,
נוגע לאדם שחווה מוות קליני .כאשר הגיע לעולם האמת ,ראה בבית דין של מעלה רבנים חשובים שכבר
נפטרו ,אך הופתע לגלות את הרב מרדכי אליהו ולזהות אותו כבן דורו ממש .לצערו של אותו יהודי נקבע
שהעבירות שלו רבות מן המצוות ,והייתה חסרה לו מצווה אחת שתשמש סנגוריה בעבורו ,כדי שיוכל לחזור
אל העולם ולקבל הזדמנות נוספת כדי לתקן את מעשיו.
אותו אדם היה צעיר ובעל משפחה  ,ולכן התחנן לחזור לחיים  ,במיוחד עכשיו מתוך מודעות אמיתית
למתרחש בעולם העליון .בשעה שדממה כבדה של עצבות פילחה את האולם ,קם לפתע הרב מרדכי אליהו
ממקום מושבו וביקש שיעבירו אל אותו אדם מצווה אחת מהמצוות שעשה הוא בימי חייו ...וכך היה.
אותו אדם התעורר לאחר מס' ימים  ,ובעודו זוכר את המקרה לפרטי פרטים  ,רץ אל לשכתו של הרב .
הרב  ,בראותו אותו  ,עוד לפני שאותו אדם פצה את פיו  ,קם ממקום מושבו בהתרגשות גדולה וקרא :
"הלוא אתה הוא פלוני אלמוני! כמה קשה היה להציל אותך.”...

(1928
הרב מרדכי אליהו זצ"ל )תרפ"ח-תש"ע1928--2010 ,
הרב מרדכי אליהו ,הראשון לציון בשנים  1983-1993ומנהיג רוחני .נולד ב-כ' באדר ה'תרפ"ח
בעיר העתיקה בירושלים ,לאביו הרב סלמאן אליהו ,עלה מבגדאד ,לפי צוואת רבו הבן איש חי,
והיה רב ומקובל  .התייתם מאביו בגיל  .11את הכשרתו הרוחנית קיבל במספר ישיבות ,
ביניהן בישיבת פורת יוסף אצל הרב עזרא עטייה.
הרב אליהו ,שימש את גדולי ישראל ,בהם רבי אברהם ישעיה קרליץ )ה"חזון איש"( והרב יצחק
ניסים .הוא היה מקורב מאוד ל"זקן המקובלים" הרב מרדכי שרעבי ולרבי ישראל אבוחצירא
)הבבא סאלי( .הרב אליהו נסע כמה פעמים לחו"ל להיפגש עם האדמו"ר מחב"ד ,רבי מנחם מנדל
שניאורסון ,ושמר לאחר מכן על יחסים חמים עם חסידות חב"ד.
בראשית שנת תש"כ קיבל כושר דיינות ממועצת הרבנות הראשית ולאחר מכן התמנה לדיין
בבית הדין הרבני בבאר שבע ,והיה לדיין הצעיר ביותר בארץ .אחרי ארבע שנים עבר לבית הדין
בירושלים ואחרי חמש שנים נוספות התמנה דיין בבית הדין הרבני הגדול .בשנת  1983נבחר
להיות הראשון לציון והרב הראשי לישראל במקום הרב עובדיה יוסף .הרב אליהו כיהן כרב
הראשי יחד עם הרב אברהם אלקנה שפירא שהיה הרב הראשי האשכנזי עד שנת .1993
לאחר פרישתו מהרבנות הראשית ,נודע הרב אליהו כמנהיג הרוחני של הציבור הדתי לאומי
יחד עם הרב אברהם אלקנה שפירא .לרב אליהו מספר רב של חסידים שמשחרים לפתחו.
הרב אליהו ידוע כמקובל ונחשב ל'עושה ניסים'.
השפעתו הרבה של הרב אליהו התגברה בשנים האחרונות בזכות הקמתם של עשרות רבות
של גרעינים תורניים בכל רחבי הארץ ,מערי פיתוח ועד לערי המרכז .רשת הגרעינים התורניים
הגדולה ביותר בארץ מופעלת על ידי קרן מורשת ,שהרב עומד בראשה .ב"גרעינים" של קרן
מורשת מקימים בתי מדרש ועוסקים גם בפעילות ציבורית .הקמתם של הגרעינים התורניים
תחת הסיסמה ”להתנחל בתוך הלבבות” הפכה לתנועה בעלת השפעה רבה בציונות הדתית.
הרב אליהו היה נשיא של הכולל "דרכי הוראה" בירושלים .הרב אליהו היה מעביר שיעור שבועי
בהלכה ואגדה בכל יום שני בערב בבית הכנסת שלו בשכונת קריית משה בירושלים .שיעורים
אלו היו מועברים באמצעות לווין למאות אנשים מהארץ ומהעולם הצופים בהם .לאחר מכן היו
השיעורים משוכתבים ומופצים בבתי כנסת רבים באלפי עותקים באמצעות עלון פרשת שבוע
שנקרא "קול צופיך".
הרב אליהו ידוע בפסיקותיו ההלכתיות המחמירות .הוא ממשיך את שיטת הפסיקה של יהודי
עיראק ,בעיקר על פי דרכו של הבן איש חי ,בניגוד לשיטתו של הרב עובדיה יוסף המבקש
להחזיר עטרה לישנה ,את הפסיקה הספרדית על פי פסקי רבי יוסף קארו .בפסקיו הוא משלב
גם אלמנטים מתורת הקבלה ,בעיקר קבלת האר"י.
הרב אליהו היה רבו של המרגל האמריקאי-ישראלי יונתן פולארד ,השתתף במאבק לשחרורו,
ואף ביקר אותו בכלאו שבארצות הברית מספר פעמים.
הרב אליהו נפטר בכ"ה בסיוון תש"ע ,לאחר תקופה של כשנתיים שבה חלה הידרדרות במצב
בריאותו  .נטמן בהר המנוחות בירושלים בסמוך לרב החיד" א ,שאת עצמותיו העלה לארץ
חמישים שנה קודם לכן.
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