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לתעמולה שגוצל

מרוצה. היה אבו־חצירא הרון
 מכי חזקים הדם שקשרי לו התברר

 עתה זה יצא אבו־חצירא אחר. שיקול
 ה־ הרב דודו, של הגדול מחדר־האורחים

ש אחרי אבו־חצירא, ישראל אדמו״ר
בירכתו. את קיבל

 את שזיכה פסק־הדין אחרי יום זה היה
רשי להקמת הסודיות ההכנות שר־הדתות.

 על היה עתה הסתיימו. כבר נפרדת מה
 לפרוש אם סופית, להחליט שר־הדתות

שרא — המפד״ל — שלו ממפלגת־האם
 בו בגדו בורג, יוסף הד״ר ובעיקר שיה,

רשי ולהקים צרה, בעת עורף לו והפנו
 של לצידו ולשבת להמשיך או משלו, מה

דבר. אירע לא כאילו בורג,

 שנוצל בצילום אבו־חצירא,
לתעמולה הוא אף

ש בורג, יוסף הד״ר ידידו, על להשפיע
 נגד לפעול שלא שר״המישסרה, גם הוא
ברוך. בנו

 את איכזב אבו־חצירא אהרון אולם
 של חמתו את עליו והעלה סאלי באבא
 לשר- לפנות סירב שר־הדתות ברוך.

 היה כולה. בפרשה לטפל ומיאן המישטרה
 השוחד חשדות שהועלו לפני רב זמן זה

 :אמר לידידיו אבו־חצירא. אהרון נגד
 שיקבל הוא הדין מן סרח, ברוך ״אם

עונש.״
 בעת בן־דודו את לבקר סירב גם השר
 כלל ענה לא הוא במעצר. היה שהלה

 אליו שנשלחו ולפניות־העזרה, למיכתבים
שבאו הרמזים על הגיב לא ברוך, על־ידי
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 מ־ הגביר גאון, ניסים עם טלפון שיחת
 היה עתה למיפלגה. כסף הבטיחה ג׳נבה,
ה העדה בני תמיכת את להבטיח צריך

 לבית נסע אבו־חצירא בישראל. מרוקאית
 או אבדחצירא, ישראל האדמו״ר דודו,
 כל, בפי מכונה שהוא כפי סאלי, באבא
ותמיכתו. בירכתו את וביקש
חוד במשך דודו אצל ביקר לא השר

 לא השניים בין היחסים ארוכים. שים
 סאלי באבא במייוחד. קרובים פעם אף היו
 לא הוא בן־אחיו! מעריצי עם נימנה לא

 אבו־חצירא. אהרון של ממעשיו כמה אהב
 מאותם היה לא אבו־חצירא השר ואילו

 פניו את לשחר לנתיבות, לרגל שעולים
 חשובה החלטה כל ערב סאלי, באבא של
בחייהם. יוצא־דופן אירוע או

 שבו היום
גולדה תמ״י

הור ואבו־חצירא סאלי כאבא חסי ^
 מישפטו בתקופת כשנתיים, לפני עו

 האדמו״ר. של בנו אבו־חצירא, ברוך של
הוא חמור, פלילי במישפט הסתבך ברוך

ש בעת וטובות־הנאה שוחד בקבלת שם
מב רבים אשקלון. עיריית ראש סגן היה

 שברוך האמינו לא המרוקאית העדה ני
 מאמינים הם שהרי יורשע. אבו־חצירא

 סא־ באבא הנאשם, אבי של המאגי בכוחו
 מהבוץ בנו את שיוציא ובאפשרות לי,

כישוף. מעשה בעזרת
ה בכוחו סאלי באבא האמין לעומתם

 קיווה סאלי באבא אחיו. בן של פוליטי
יצליח אבו־חצירא, אהרון ששר־הדתות,

״ ה, נ

רי אחי לבן אשיבנר, ולא דברר לקחתי ברד הנר, קי  י
ן ה א סר ר,דתות שר א י ר י צ ח ו ב ו ר,י־ א
ח ישראל. למסרת התנועה לכנסת רשימתו על צלי , הי י כו ר  ד

ריו עם יחד ב חו ברשימה, ח לי צ י עקב עסו ישראל לסען ו תו. וי ל ח נ

כי אחי את ס ה־ לעזרה צאו מבקש: אנ רי בו רו בנ עז  לרשימת ו
ו רעהו את איש ישראל. מסרת ר ו ז ע חיו י א ל ק. יאמר ו  חז

ת כו ז תי ו חו הסבן כאלף עליכם תנז הקדושים אבו תצלי  ו
ם מעשי בכל כ די ״ר. י אכי

י נ ע הנ די י רבים בת בשער מו  שנתתי אחרת חתימה כל נ
ת לשם ולא תורה של לכבודה היא ת הבחירו  המתקיימו

הקדושה. בארצנו

 ס״ס אביחזנירא לראשה׳^ע^
ן י זעלק״ל אבלחזנירא לעקב אבלר לזנלס״ע ונכד נ

ישראלי ודת ג ל..א האישור לבטלה: ברנה

 ממנו שתבעו מאלי, באבא של מחצרו
 לא שר־הדתות ברוך. למען התערבות

 כאילו שייראה רצה לא וגם להתערב רצה
המישפט. בהליכי מתערב הוא

 במישפטו שר־הדתות שזוכה אחרי יום
 בכבוד התקבל לנתיבות, הגיע הוא שלו,

 באבא של הצעירה אשתו על־ידי רב
 שבחצרו. החסידים ועל־ידי הקשיש סאלי
הת שבה הריחוק באווירת חש הוא אולם
קבל.

 ל־ אבדחצירא הסביר מרוקאית בערבית
 בנתיבות. הביקור מטרת את סאלי באבא

 מיפלגה אקים ברכתך, את אקבל ״אם
 לא אני בישראל. המרוקאים של חדשה
 באותה בורג עם ולשבת להמשיך רוצה

ה .96ה־ בן לרב אמר הוא מיפלגה,״
 בן־אחיו, של הראש על ידו שם קשיש
 הפור. נפל הרגע באותו אותו. ובירך

ל יצאה תמ״י, ישראל, מסורת תנועת
העולם. אוויר
 של הברכה חשיבות את להבין כדי

הר השפעתו את להכיר יש הישיש הרב
 עדות ובני המרוקאית העדה בני בקרב בה

 סאלי באבא בישראל. אחרות ספרדיות
 ה־ על סיפורים לקדוש. נחשב 96,־ד בן

 מפולק־ נפרד בלתי חלק הם שעשה ניסים
 בסיוע בישראל. המרוקאית העדה לור

 חשוכות־ ממחלות ילדים, נרפאו ברכתו
 ו־,שי־יום להוליד, הצליחו עקרים מרפא,
והתעשרו. ממצבם נחלצו

 לחונד מבית־הכלא ברוך, בנו< כשיצא
בי שוטרים, שני על־ידי מלווה שת־חג,

 לבג, שיתירו מהשוטרים סאלי באבא קש
 השוטרים בביתו. אחד יום עוד להישאר
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