
 

 

 

 

 
חיים קפוסי בעל הנס זצ"ל, ולכן, אם  'רכ

בית יעשו שם את הכביש יצטרכו להרוס את 
את גופותיהם של היהודים חלל הקברות ול

 עשרות ומאות שנים".הקדושים הטמונים שם 
"מיד  לקחתי מקלי ותרמילי ונסעתי 

 למצרים", המשיך מרן שליט"א.
"היה איתי ר' אריה דרעי. ביקשנו מהשגריר 

ל שיודיע להם שאנחנו רוצים לבקר בישרא
 את נשיא מצרים, מובארק, והלכנו אצלנו.

הנשיא מובארק קיבל אותנו בכבוד מלאכים 
 ואנו התיישבנו עמו והחלנו לדבר איתו. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אמרנו לו: "תשמע, כבוד הנשיא, הכביש 
שלכם אמור לפגוע בבית הקברות היהודי 

 הקדוש ויגרום לביזיונם של הקדושים. 
, שתשנה את בבקשה בקש ממךלכן, אני מ

 ".ר בדרך אחרתמסלול הכביש שיעבו
מסלול  של שינויהנשיא מובארק אמר ש

"אך הכביש אמור לעלות למצרים הון עתק, 

אני  –אם אתה כבוד הרב, מבקש ממני 
, וכך כיבד אותי מובארק ובפרט אשמע לך!"

כממלא  לפני שלושים שנהששמע שכיהנתי 
"היו עוד  .מקום הרב הראשי של מצרים

דברים סודיים שדיברנו בנינו", המשיך מרן 
, "שאיני יכול לספר אותם, אך בשידור

ביקשתי אותם ממנו והוא הנהן בראשי 
 כהסכמה ואכן הוא קיים את הכל".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ואמר: "לאחר שסיימנו את מרן  המשיך
מדנו ללכת, ואז הפגישה עם מובארק, קמנו וע

עצר אותנו מובארק וביקש מכולם: "כולם 
לצאת מהחדר, ותשאירו רק את הרב עובדיה 

איתי פה". כולם יצאו ונשארנו שנינו לבד. הוא 
אדוני הרב תברך ניגש אליי וביקש ממני: "

", ומיד שמתי אותי!, אני מאמין בברכה שלך
"יהי רצון ידי על ראשו וברכתי אותו: 

 ל ממלכתך".שתאריך ימים ע
שנה", אמר מרן,  82"כל זה היה לפני 

"מובארק היה מלך מצרים יותר משלושים 
שנה, שזה דבר נדיר ולא רגיל אבל ב"ה 

 הברכה התקיימה.
"ודעו לכם", אמרן מרן, "האיש הזה מובארק, 

הביא כבוד למצרים, היו מלכים ונשיאים 
שהעריצו אותו, הוא עשה כבוד למצרים, הוא 

היה איש שלום, אוהב ישראל,  מנע מלחמות,
 ."וכעת הוא נמצא בנפילה ביד בני עמו

עי לקחו וגילה: מוואז הפתיע מרן את כל ש
ואומר לכם, שאני תפילה, ואני מתפלל "

להקב"ה שיציל אותו מיד שונאיו, ויטע 
בליבם של השופטים שלו חכמה בינה ודעת, 

משום הכרת הטוב שיש לי דעה והשכל, 
, שיפסקו דינו ויוציאו לאור משפטו אליו

ואח"כ אני יעמוד להתפלל ויוציאו אותו זכאי, 
שה' יתן לו רפואה שלמה ויהיה בריא, מצווה 

אמר ", להתפלל על כל אוהבם של ישראל
 מרן, כשהוא משאיר בתדהמה את הסובבים.

שהוא מתפלל לשלומו  ריש גלי''מרן אומר ב
 ולבריאותו של מלך מצרים, מובארק, ומדוע?

מפני הכרת הטוב שיש לו אליו, שלפני 
בית שלושים שנה ציית לבקשתו ולא הרס את 

 הקברות היהודי.
הכרת הטוב, יש חובת אם כן, להבדיל, כמה 

, לכל יהודי ויהודיה באשר הם למורנו ורבנו
ר' חיים עובדיה יוסף בן ג'ורגיה, אשר בזכותו 

 עמנו.שיש תורה וקדושה באנו זוכים עד 
, "כי כח התפילה גדול, ואפילו לשנות הטבע

, כתב רבנו ולהינצל מן הסכנה ולבטל הנגזר"
להתפלל ולקבל קבלות נמשיך  –בחיי 

לרפואתו של פאר דורנו, שה' יקים אותו 
 .אמן! –ממיטת חוליו לחיים טובים ולשלום 

 
 
 
 
 

 ארצנו.
 היום שקול התורה נשמע בארץ

 
 
 
 

כל עם ישראל עומד בתפילה וזעקה 
לבורא העולם שישלח רפואה שלימה 

הרב  –וישועה גדולה למרן פאר הדור 
 ג'ורגיה שליט"א. ןחיים עובדיה יוסף ב

 ליטאים, דתיים וחילונים, כולם  חסידים,
עומדים ומתפללים לשלומו של הרב, עקב 

הכרת הטוב הרבה שיש להם לאדם 
שהעמיד את התורה בדורנו וגרם 

 לתקומתו של עם ישראל.
סיפר אחד מתלמידי  רדיו 'קול ברמה'ב

'מועדון ריקודים' אשר היו  החכמים על
הריקודים, וכאשר התעדכנו  צעבאמ

ושמעו שמצבו של הרב קשה, עצרו מיד 
את השירים והחלו לומר במיקרופון 'שיר 

 למעלות' לרפואתו של הרב.
כותב רבנו בחיי  ,""וצריך אתה לדעת

 כי כח התפילה גדול,"בפרשת עקב, 
ואפילו לשנות הטבע, ולהינצל מן הסכנה 

 . "ולבטל הנגזר
אמר לכן, אומרת הגמרא )ברכות יב(: "

כל  :רבה בר חיננא סבא משמיה דרב
ואינו שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו 

 .חוטא"מבקש נקרא 
כלומר, אדם שלא מתפלל על חבירו 
שיתרפא נקרא חוטא, מפני שאם היה 

גורם לרפואתו של החולה, כי  מתפלל היה
 גדולה כוחה של תפילה לחולל ניסים.

, דיבר ע"בשלפני כשנה, בחודש טבת הת
מרן ר' חיים עובדיה יוסף שליט"א בשיעורו 

 :השבועי במוצ"ש וסיפר
"אני לא פוליטקאי, כוונתי לשם שמיים. 

שנה  82אך אומר דבר אחד קטן: לפני 
הייתי רב ראשי לישראל ונודע לי 

שבמצרים עשו וועדה של מהנדסים 
בכירים לסלילת כבישים, על מנת לגרום 

 להקלה ונוחיות לתושבי מצרים. 
בעיה אחת היתה בהחלטתם של 

יש שתיכננו היה אמור הכב –דסים הנהמ
לעבור דרך בית הקברות היהודי 

 שבמצרים, אשר בו טמונים גדולי עולם
 
 

קפוסי בעל הנס זצ"ל,  ובתוכם רבי חיים 
ולכן, אם יעשו שם את הכביש יצטרכו 

להרוס את כל בית הקברות ולהרוס את 
גופותיהם של היהודים הקדושים הטמונים 

 שם מזה עשרות ומאות שנים".
 
 
 
 

יצחק בן  :ה ופרנסההצלח ה,העלון מוקדש לרפוא
סלחה, מזל בת שמחה, מנשה חיים בן מרסל, אביבה 

שלמה רסל, מיכל בת בילה מבת רבקה, אריאלה בת 
שלום סאלם ויפה שושנה בני זוהרה, , בן זוהרה
  .בן צבי, מרדכי בן רינה ומשפחתו משפחת

 רונית בת מזל.גילה בת אורה,  זיווג הגון:
  .סיגלית בת מזלרחלי בת לאה,  זרע בר קיימא:

  צדוק בן יחיא.הרצל בן סביחה,  :ילוי נשמתלע
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 ותראו כל טוב בחיים ב"ה 
 
 
 
 

אנו מתפללים לה' שנמשיך 


