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הרב שלמה צדוק שליט"א
רב דרום העיר איזור שיכוני אב"ג בבני ברק ת"ו

מחבר הספרים בארות שלמה ושלמי צדק

גלה כבוד מישראל

דברי הספד על שר התורה ועמוד ההוראה רבם ומנהיגם של ישראל
הגדול  הגאון  מרן  כבוד  של  ולפעלו  לדמותו  והספד  הערכה  דברי  לכתוב  בזה  הנני 
תבל,  ברחבי  והדרו  שמעו  ויצאו  שמשו  זרחה  אשר  זצוק"ל,  יוסף  עובדיה  רבי  האמיתי 
בחיים  מורגש חסרונו  עובר,  וככל שזמן הסתלקותו  והתורני.  היהודי  העולם  קהילות  לכל 

ובקהילות הקודש, ובמיוחד בקרב לומדי התורה ועמליה ובתוככי עולם התורה והישיבות.
איתא בתלמוד בבא בתרא דף צ"א סוף ע"א, אמר רב חנן בר רבא אמר רב, אותו היום 
לו  אוי  ואמרו,  בשורה  העולם  אומות  גדולי  כל  עמדו  העולם,  מן  אבינו  אברהם  שנפטר 
ואוי לה לספינה שאבדה קברניטה. וכבר דקדקו המפרשים מה בין  לעולם שאבד מנהיגו, 

מנהיג לקברניט. ועוד, הלא תואר 
מנהיג  שהוא  לנו  מורה  מנהיג 
לאברהם  מתאים  וזה  הכלל,  את 
אבינו שהיה מנהיגו של עולם. מה 
מנהיגה  שהוא  קברניט,  כן  שאין 
קטן  פרט  וזה  בלבד,  ספינה  של 
שאברהם  וכיון  הנהגה.  של 
בצע  מה  עולם,  של  מנהיגו  היה 
להוסיף שהיה מנהיגה של ספינה, 

והרי בכלל מאתים מנה.
העניין,  בהסבר  נראה  ואשר 
ומעלה,  משכמו  מנהיג  שיש 
ואינו  הכלל,  לענייני  רק  המתמסר 
כיון  הפרט,  בענייני  לעסוק  הרב שלמה צדוק, אביו הרב אברהם צדוק ומרן. ירושלים תשמ"הנכנס 
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מכתב מהרב אברהם צדוק להנהלת ישיבת פורת יוסף בענין קבלת תלמידים תימנים לישיבה



בקק

עינינובב˙

שאפשר להם שיסתדרו על ידי עסקנים ממדרגה שנייה וכיוצא בזה. ברם מנהיג אמיתי, גם 
אם ידרש לעסוק בענייני הפרט, לא ישיב פניו ריקם.

דהיינו  הכלל,  בטובת  עוסק  היה  ימיו  שכל  למרות  אבינו.  אברהם  של  שבחו  היה  וזה 
ואחדותו.  ה'  מציאות  על  ולהכריז  היקום,  לכל  אחד  בורא  ישנו  כי  עולם  באי  לכל  להודיע 
עם כל זה, לא הניח ידו מלפעול לטובת הפרט, כמו קברניט של ספינה, כי היה ביתו פתוח 
אשל  "ויטע  הכתוב  כמאמר  ומרגוע,  מזון  בו  מצא  וצמא  רעב  וכל  העולם,  רוחות  לארבע 
וזה מה שהדגישו כל גדולי  ויקרא שם בשם ה' אל עולם" )בראשית כ"א ל"ג(.  בבאר שבע 
אומות העולם, אוי לו לעולם שאבד מנהיגו. ולא זאת בלבד, אלא אוי לה לספינה שאבדה 

קברניטה, שדאגתו הייתה נתונה גם לענייני הפרט, כמו קברניט של ספינה.
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דברי הערכה והספד אלו, תואמים לגאון ישראל, ענק שבענקים, מדרבנא דאומתיה, כל 
רז לא אניס ליה. רבבות שאלות הופנו אליו מכל העולם היהודי, כדברי הפסוק "וכל הארץ 
וקידש  עגונות,  היתר  בענייני  רבות  עסק  נ"ז(.  מ"א  )שם  יוסף"  אל  לשבור  מצרימה  באו 
שם שמים בתשובותיו הקולחות ולאמיתה של תורה. וכן השיב לרבים תשובות בכל חלקי 
השלחן ערוך, וחלק מהן הלא הן כתובות בספרי השו"ת הרבים שהוציא לאור עולם בימי 

חיותו, ושמעתי שיש עוד רבות בכתובים.
העניינים  כל  כולל  ומסובכת,  קשה  שאלה  בכל  הקורה,  בעובי  מלהכנס  נרתע  לא 
שנתחדשו בעולמינו. ופסק לציבור הרחב בדרך הקולא, על פי ראיות מוכחות מן התלמוד 

היה  לעצמו  כי  אם  והפוסקים, 
מחמיר.

בתל  לומד  כשהייתי  זכורני 
אביב, והוא היה הרב הראשי בתל 
אליו  בא  הייתי  פעם  מדי  אביב, 
ובדברי  בהלכה  לשאול  למשרד 
ברצון  נענה  היה  ותמיד  תורה, 
השתתפתי  כן  כמו  רב.  ובקשב 
תורה  בכולל  שאמר  בשיעורים 
ובמיוחד  אביב,  בתל  והוראה 
והיה  המשפחה,  טהרת  בנושא 
מאבד  שאינו  סוד  בור  מבחינת 
היה  המתגבר.  וכמעיין  טיפה, 
את  ופושט  עינינו  את  מאיר 
שהכל  באופן  וההלכה,  הסוגיה 

היה ברור ללא כל ספק.
הרב  כשהיה  תקופה,  באותה 
כמה  במשך  אביב,  בתל  הראשי 
קודש,  שבת  מוצאי  בכל  שנים, 
דיומא  מענייני  שיעור  מוסר  היה 
לרשום  זכיתי  ב"ה  ברק.  בבני 
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בכמה  מעשה,  בשעת  השיעורים  את 
פנקסים שלמים. לאחר זמן נתבקשתי 
ביתו,  באי  מתלמידיו  אחד  ידי  על 
למסור את הפנקסים, כדי שיעברו על 

השיעורים שאמר בזמנו.
משרת  על  מכרז  בזמנו  כשהיה 
לציון,  והראשון  לישראל  הראשי  הרב 
כדי  רבנים,  עוד  עם  אותי  שולח  היה 
להשפיע על רבנים שיתמכו בו. ובס"ד 
הרמה.  במשרה  פאר  לכהן  נבחר  הרב 
רבנים,  עוד  ועם  אתו  ונסעתי  זכיתי 
באותו היום, לכותל המערבי, לתפילת 
מנחה חגיגית ולהודאה לה'. לאחר מכן 
אלישיב  שלום  יוסף  הרב  אל  נסענו 
קיבל  והרב  ברכתו,  את  לקבל  זצ"ל, 

אותו במאור פנים מיוחד.

תלמידי מרן בריקודים בכותל המערבי שריד בית מקדשינו לאחר בחירתו

 מרן בתפילה בכותל המערבי לאחר בחירתו 
למשרת ראשון לציון והרב הראשי לישראל 

מאחריו בנו הרב יצחק יוסף שליט"א

יראיך יראוני וישמחו
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והחזיר עטרה  ירד אל העם שבשדות,  גדולתו העצומה בכל מקצועות התורה,  כל  עם 
רמה  בעלֹות  המזרח,  עדות  לבני  וקטנות  גדולות  ישיבות  נצבו  וגם  קמו  בזכותו  לישנה. 
נשמעים  היו  והכל  ושכונות,  ערים  רבני  דיינים,  לבחירת  פרוסה  היתה  ידו  גבוהה.  תורנית 
לדבריו. ידו הגדולה היתה בבניית רשת של תלמודי תורה בכל הארץ, במסגרת אל המעיין, 
וכן מוסדות מתאימים לבנות ישראל, כדי לקנות בהם תורה, צניעות ויראת שמים. עז רצונו 
שכל עדות המזרח ינהגו כדעת מרן. עודד תלמידי חכמים, במיוחד בני עדות המזרח, לחבר 

ולהוציא לאור ספרים בהלכה וחידושי תורה, והעניק הסכמות לאלפי ספרים.
עליו ראוי לומר, מי יתן לנו חליפתו, מי יתן לנו תמורתו )ירושלמי ברכות פ"ב ה"ח(. ואין 
בזה כפילות. חליפתו, הם מעשיו הטובים. ותמורתו, הוא עצם מהותו. חבל על דאבדין ולא 

משתכחין )סנהדרין קי"א ע"א(.
ואם כי כבר אמרו חז"ל בקידושין דף ע"ב ע"ב, אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא 
צדיק כמותו, שנאמר וזרח השמש ובא השמש )קהלת א' ה'( עד שלא כבתה שמשו של עלי 
זה,  צדיק  כשנפטר  שהרי  חסר,  העולם  אין  לכאורה  וכו'.  הרמתי  שמואל  של  שמשו  זרחה 

זורחת שמשו של צדיק אחר, ואם כן אין איפוא כל דאגה.
אך חז"ל מספרים לנו שם תחילה, כשמת ר' עקיבא נולד רבי, כשמת רבי נולד רב יהודה, 
כשמת רב יהודה נולד רבא, כשמת רבא נולד רב אשי, ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם 
נולד אלא ביום שנפטר הצדיק  וכו'. דא עקא, שאין הצדיק השני  עד שנברא צדיק כמותו 
הראשון. ועד שיגדל הצדיק השני, העולם שרוי בלא מנהיג, ואיש כל הישר בעיניו יעשה. 

ועל זאת ודאי שיש לדאוג, מה יהיה על הדור עד שיגדל המנהיג החדש.
נמצא  המשיח  הרי  דוד.  בן  משיח  נולד  המקדש  בית  שנחרב  ביום  כי  אומרים  חז"ל 
והנה  גואל,  זה, ברוך ה' שלא השבית לנו  ובעניין  בעולם, אך עד היום טרם באה הגאולה. 
קמו וגם נצבו בניו המוצלחים והמופלגים בתורה וביראת שמים. ובעזרת ה' יתברך, יש לעם 

היושב בציון נחמה פורתא, בבחינת פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה.
יאכל  תאנה  נוצר  י"ח(  כ"ז  )משלי  פסוק  על  ב'(  רמז  )יהושע  שמעוני  בילקוט  ואיתא 
בהם  יש  תמרים  פסולת,  בהם  יש  הפירות  כל  אלא,  לתאנה.  תורה  נמשלה  למה  פריה. 
לאכול.  יפה  כולה  תאנה  אבל  קליפין,  בהם  יש  רימונים  חרצנים,  בהם  יש  ענבים  גרעינים, 
כך דברי תורה אין בהם פסולת, ע"כ. כך בניו הגאונים של מרן נצרו את התאנה, וזכו לכתר 

תורה וגדולה.
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והנה נאמן ביתו של מרן, הרב צבי חקק, חושף סוד מתוך הבית. למרות שבכל ימי חייו 
אולם בשנים  ובדרשותיו,  הרבים בשיעוריו  לזכות את  כדי  ובא  ויוצא  רב,  היה מקבל קהל 
האחרונות הצטערו רבים כי לא ראו אותו כל כך. והסיבה לכך, מפני שמרן היה לחוץ בזמן, 
והוא דיבר על כך בנחרצות. וזה לשון קדשו, העבודה שלי היא להשאיר סולת נקייה לדור, 
כי שורר בלבול בלימוד התורה. רבים אינם יודעים ללמוד, ויש היודעים ללמוד, אך נוטים 
להתבלבל בנבכי סוגיות הגמרא ושיטות הפוסקים. לכן עלי להיות אחראי לכך, שמי שירצה 
באמת ללמוד תורה כסולת נקייה, יוכל לעשות זאת על ידי הלימוד בספרים שלי. אזי מניין 
אמצא זמן לקבל קהל ולצאת לציבור, ע"כ. מסיים הרב צבי חקק, אמרנו לו, יש היום עצרת 

התעוררות, ורוצים שהרב יבוא. אך מרן סירב ואמר, יש צורך בסולת נקייה.
בישיבת  נעוריו.  בימי  כבר  לו  שהיתה  התורה  אהבת  על  המלמד  אחד  בסיפור  אסיים 
שהיה  הקשה  המצב  על  רחמים  ולבקש  להתפלל  ימים  לכמה  לצאת  החליטו  יוסף  פורת 
השיב  יורד,  הוא  מדוע  רבותיו  לשאלת  ירד.  מיד  אך  לאוטובוס,  עלה  כבר  הרב  בישיבה. 

הרב שלמה צדוק , הרב יצחק יוסף, הרב דוד לאו, בחלוקת תעודות סמיכה לדיינות לחתנו הרב אבישלום שמן, ירושלים תש"ע



בקק

עינינובב˙

איני יכול לנסוע. הרב חזר לבית המדרש, ולמד בימים הללו את כל מסכת בבא קמא כמה 
פעמים. וכשחזרו, ראו את גודל חשקו בתורה הקדושה. וכשהיתה האפלה בזמן המלחמה, 

כיסה את השולחן מכל הצדדים, נכנס תחתיו ולמד שם לאור פנס, עד אור הבוקר.
יוסף  עובדיה  הרב  מרן  כלפי  החוגים,  מכל  ישראל,  כלל  גילה  אשר  הגדולה  האהבה 
גדול  כבוד  היה  אז  קבורתו,  ביום  במיוחד  ביטוי  לידי  בא  הדבר  גבולות.  ללא  היתה  זצ"ל, 
תורה  ]של  נתינתה  מה  כנתינתה,  נטילתה  ע"א(  י"ז  )כתובות  אמרו  חז"ל  לתורה.  ועצום 
והני  ריבוא.  בששים  חכם[  תלמיד  של  ]בפטירתו  נטילתה  אף  ריבוא,  בששים  סיני[  בהר 
מילי למאן דקרי ותני. אבל למאן דמתני, לית ליה שיעורא, ע"כ. במרן זצ"ל נתקיימו דברי 
חז"ל אלה במילואם. לא היתה איזו הוראה לציבור להשתתף בלוויתו, אלא כל יחיד ויחיד 
הרגיש שהוא חייב ללכת ללוות את גדול הדור. חבל על דאבדין ולא משתכחין. אולם, נחמה 

פורתא יש לנו, במה שהשאיר אחריו ירושה תורנית עניפה לדורות עולם.
צואתו בשנתו האחרונה חקוקה וברורה לכל הוגי הדעות, והיא, אל תגעו במשיחי. אל 
תשלחו יד בבני הישיבות הקדושות, השוקדים על תלמודם בהיכלי התורה. חנכו את בניכם 
והבנות.  מהבנים  רוח  נחת  לראות  ושמחות,  לאושר  ותזכו  תהילות,  יושב  בתורת  לעסוק 

תנצב"ה, אמן.
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לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו
בהורמנא דמלכא, אנן מבני מערבא דחתמינן הכא, אתינא ואייתינא מתניתא בידן, אורויי 
הלכה ברורה לכל בני עדתנו הקדושה עדת המערבים בארץ הקודש, כל עניין דת ודין, אף 
על גב דמילתא פשיטא היא, כל היכא דמצינן לשנויי משנינן ומהדרינן, להסיר מכשול מדרך 
עמי. ומקרא מלא דיבר הכתוב )ויקרא י"ט י"ט( ולפני ִעֵּור לא תתן מכשול, ובכלל זאת ִעֵּור 

ׂשכלי ורצוני, כדפשיטא להו לחז"ל. ואין מזרזין אלא למזורזין.
לכך באנו באלה הדברי"ם באר היטב ושער הציון, כי דעת רבותינו הקדושים בני מערב 
הפנימי זיע"א, דבכל מקום קיימא לן הלכתא כדעת מרן השולחן ערוך, ואף כנגד כל מנהג 
שזרח  לשעה  עד  וקיימין,  שרירין  המנהגים  של  תקפם  שכל  פוסקים.  אידך  דָפסקי  ודין 
עלינו אורו של מרן מהרי"ק ]מה"ר יוסף קארו[. אולם משזרח אורו, פשט הדין כדעתו נגד 
]יעקב  יעב"ץ  הגאון  רבני המערב  ראש  וכלשון  ד'(.  סימן  א'  )חלק  והפוסקים  המנהגים  כל 
נודע  כבר  והנה  לשונו,  זה  מקומן.  באיזהו  ביעקב,  וצדקה  משפט  הנורא  בספרו  צור[  אבן 
כמה  נגד  אפילו  זלה"ה,  מרן  פסקי  עליהם  וקיבלו  קיימו  ז"ל  הקדושים  ורבותינו  שאבותינו 
פוסקים. וגם הרב בעל המפה ז"ל אף על פי שנתפשטו חיבוריו בכל ישראל, אין דנין על פיו 
אלא כשמביא איזה חידוש שיכולין ליישבו על פי סברת מרן ז"ל. אבל היכא דפליג על מרן, 
לא אזלינן בתריה. ואין לנו לזוז מסברת מרן. ואם כך אמרו על בעל המפה שנתפשט חיבורו 
בכל ישראל, כל שכן שאר פוסקים אחרונים שלא נתפשטו בכל ישראל. ואם כך אמרו אפילו 

כשדברי מרן יחידאי נינהו, כל שכן כשיש הרבה פוסקים מסייעין את מרן ז"ל.
את  עליהם  וקיבלו  קיימו  זלה"ה  ורבותינו  אבותינו  והנה  ה'(,  סימן  )שם  בדבריו  עוד 
נענה  מה  ואנן  כהלכה.  שאמר  שומעין  אליו  עליו,  חולקים  פוסקים  מאה  שאפילו  ז"ל,  מרן 

בתרייהו, כך היא חובתינו וכך יפה לנו, דשמע בני מוסר אביך )משלי א' ח'( כתיב.
עוד כתב )חלק ב' סימן ה'(, אמנם אחר כך כשיצא טבעו בעולם ונתפשטו חיבוריו בית 
יוסף ושולחן ערוך וקבלו אבותינו ורבותינו ז"ל דבריו וסברתו אפילו נגד אלף פוסקים, אין 

לנו אלא סברתו.
קבלו  טעמא  ומהאי  לשונם,  זה  המלך,  בדרך  שדרכּו  המערב  מגדולי  לכמה  ראה  עוד 
נגד אלף פוסקים, משום דאזיל בשיטת קדמונינו כתרי  דורות האחרונים פסק מר"ן אפילו 
מגו תלת עמודי ההוראה )הרב שאול ישועה אביטבול, שו"ת אבני שיש ח"א סימן פ"ו(. אמר 
הכותב, בכל דיני התורה אנו נמשכים ונגררים אחר פסקי רבינו יוסף זלה"ה, הוא המשביר 
לכל עם הארץ, כי מצא חן בעיני המלך מלכו של עולם, ותעבור הרנה במחנה העברים לכו 
אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו, והלכה כמותו בכל מקום )הרב רפאל בירדוגו, תורות אמת 
אבותינו  וקבלו  קיימו  כן  כי  זיע"א,  מרן  הוראת  קיבלנו  שאנו  הוא  קושטא  כי  קל"ט(.  דף 

ורבותינו הראשונים זיע"א )הרב שלמה אבן דנאן, שו"ת בקש שלמה סימן ל"ט(.
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לנו שמשו הגדול של מרן פאר  זה הזריח  יתום  והשבח לחי עולמים, אשר בדור  השיר 
זיע"א, שהחזיר העטרה לישנה שאין לנו לילך אלא  יביע אומר  הדור גאון עוזינו הרב בעל 
כיוסף  קם  לא  יוסף  ועד  ומיוסף  זיע"א,  קארו[  יוסף  ]מה"ר  מהרי"ק  מרן  של  פסקיו  אחר 

להמשיך השיטה הברורה בהלכה על פיה מחוייבים אנו לנהוג בכל מקומות מושבותינו.

הגאון  בקודש  ראשון  למלך.  עליהם  המליכוהו  המערב  גדולי  היאך  ראינו  ובעינינו 
הקדוש רבי מאיר ועקנין זלה"ה ראב"ד עיר הקודש טבריא ת"ו, בנו של מרן הגאון הקדוש 
המלך דוד זיע"א ראב"ד טבריא ת"ו. ואחריו הגאון המערבי רבי רפאל ברוך טולידנו זלה"ה 
כתב  אשר  כל  דהילכתא  אליבא  ולתקן  בדרכיו  לו  להאיר  מרן  את  שביקש  מכנאס,  ראב"ד 

בקיצורו )עיין יביע אומר ח"ו סימן מ"ח(.

כי קיבלנו עלינו  כי מילתא דפשיטא היא, דאף אנן בני מערבא, קים לן בדרב"ה.  וזאת 
כי  עבדינן,  מקום  בכל  וכוותיה  סמכינן,  דמרן  ואתכא  הגבורה,  מפי  כמשה  מרן  הוראות 
רוכב שמים בעזרו ובצניף מלוכה עטרו. ורבינו אור עינינו גאון עוזנו וצניף תפארתינו בעל 
איש  יסור  לבל  גדר  ולגדור  דרכו  להמשיך  אצבעותיו  בעשר  ויגע  טרח  זלה"ה,  אומר  יביע 

מהוראתו. גם המלך חפץ ביקרו, וכל העם ילכו לאורו.

ומן הטובות שהיטיב עמנו האל יתברך בדור יתום זה, בו חדשים לבקרים יצוצו עשבים 
שוטים, שאֹור ההלכה לא נגה בלבם, ולא ידעו לא ההלכה ולא המנהג, מניין הוא ומה מקורו. 
וגו'  געלתים  ולא  לא מאסתים  יתברך  לישראל, אשר מהבטחתו  ברוך שומר הבטחתו  הנה, 
וגם  גואל,  לנו  לא השבית  כ"א(,  ל"א  )דברים  וגו'  זרעו  מפי  תשכח  לא  כי  מ"ד(  כ"ו  )ויקרא 
בשנים טרופות אלו חמל עלינו ברחמיו הרבים ויפרוש עלינו סוכת שלומו, והמלכות עדנה 
וצניף תפארתינו,  יוסף, ברא כרעא דאבוה, ממלא מקומו, חובר החברים, גאון עוזינו  בבית 
יוסף,  ילקוט  יוסף שליט"א, בעל שולחן ערוך  יצחק  מרן הראשון לציון הגאון המופלג רבי 
אביו  הוראת  כפי  ראשנו,  על  ולעטרה  לנזר  לנו  להיות  הרבנים,  לראש  עלינו  שקיבלנוהו 

זלה"ה.

הוראותיו  כל  עליהם  לקבל  המפוארה,  עדתינו  בני  כל  על  ומוכפלת  כפולה  חובה  לכן 
זיע"א  יוסף קארו[  כי הוראותיו הן ההוראות מרן מהרי"ק ]מה"ר  וכל פסקיו ללא פיקפוק. 
שקיבלו עליהם גם רבותינו בני המערב כאמור. וכל אותם שנהגו בשגגה ובאונס שלא כדרך 
יקבלו  אך  להם המנהג שנהגו.  ומותר  להם  ידיעה, שרוי  ומחוסר  מידיעה  ההלכה הצרופה, 
על עצמם מעתה ועד עולם, שלא לסטות מדרך ההלכה המסורה. וחלילה להם לילך אחר 
כי  ערוך,  נגד דעת מרן השולחן  לעורר  מונהגים, המתעוררים חדשים לבקרים  או  מנהיגים 
כל מטרתם לחזק ולפאר עצמם על חשבון הוראת ההלכה הצרופה, חלילה. ויהי רצון שנזכה 

לומלאה הארץ דעה את ה', במהרה בימינו, אמן.



בקק

עינינובב˙

על זאת באנו על החתום, יום שנכפל בו כי טוב, לסדר ואעשך לגוי גדול, שנת תשוע"ה לפ"ג.

הרב יהושע ממאן – זקן רבני המערב, הרב דוד שלוש – רב העיר נתניה, הרב יוסף שרביט – רב העיר 
אשקלון, הרב אברהם שלוש – רב העיר כפר סבא, הרב שמעון ביטון – רב העיר חדרה, הרב שלמה 
בן שמעון - נשיא הארגון וחבר בית הדין הגדול, הרב דוד פרץ – רב העיר טבריה, הרב יצחק פרץ – 
רב העיר רעננה וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב אליהו מלכא – רב העיר כרמיאל, הרב שמעון 
 – – רב העיר מגדל העמק, הרב ברוך טולדאנו  בן מנחם  – רב העיר בית שמש, הרב אברהם  ביטון 
– אב"ד בחיפה,  גבעתיים, הרב עמרם אלחדד  רב העיר   – רב העיר טירת הכרמל, הרב פנחס אדרי 
הרב עמרם אוחיון – רב העיר אופקים, הרב רפאל רוזיליו – חבר בד"ץ העדה החרדית, הרב מסעוד 
אלחדד – אב"ד ירושלים, הרב מרדכי טולדאנו – אב"ד ירושלים, הרב מסעוד בן שמעון – ראש ישיבת 
אור אליצור, הרב מנשה ועקנין – נשיא כוללות רבי מאיר בעל הנס טבריה, הרב שמואל חזן - דיין 
בחיפה, הרב מיכאל ועקנין – רב העיר יקנעם, הרב יצחק אלמליח – ראב"ד תל אביב, הרב אברהם 
– ראש כולל עץ חיים  – דיין בירושלים, הרב יצחק בן שושן  – ראב"ד חיפה, הרב דוד מלכה  שלוש 

קרית ספר, הרב אלחנן פרץ – רב ומו"צ בבית שמש, הרב יעקב זמיר – חבר בית הדין הגדול.
הוראות  אחר  ללכת  מרוקו[  ]יוצאי  המערבים  לעדת  שקוראת  ליוזמה  בזה  מצטרף  הקטן  אני  גם 
ממשיך  ובימינו  לעיל.  המצוטטים  המערב  גאוני  שכתבו  וכפי  השו"ע,  בעל  מהרי"ק  מרן  ופסקי 
יוסף  הוראותיו, מרן בעל היביע אומר זצוק"ל, ובנו אחריו שיחיה מרן הראשל"צ בעל שו"ע ילקוט 

שליט"א. הכו"ח לכבוד התורה וההלכה. יעקב זמיר.

הנה זה ידעתי, משנים קדמוניות, ושמעתי מסבי הגה"צ ר' יוסף פרץ זצ"ל, את גדלותו ועוצם חכמתו 
ביביע  מובאים  והדברים  עימו,  ]והתכתב  זצ"ל  ישראל  עיני  מאיר  הרשל"צ  נשכח  הבלתי  מרן  של 
זה  ומנהג בית אבי בדינים, כדעת מרן הב"י  כן,  יבלחט"א הגה"צ שליט"א שמעתי  גם מאבי  אומר[. 
מכבר, וכיהודה ועוד לקרא כתבתי זאת. וידעתי כי ממשיך דרכו מרן הרשל"צ שליט"א נושא בעול 

רב, להמשיך ולהאהיב דעת מרן הב"י, וכדעת מרן הרב זצוק"ל. מתוך כבוד ויקר. א. מ. פרץ.

גם אני מצטרף לדברי הגאונים הנ"ל, ומקבלים את מרן הראשון לציון מחבר הספרים שולחן ערוך 
ילקוט יוסף, בן מרן הראשל"צ בעל היביע אומר זצ"ל, לראש הרבנים עלינו עדת המערבים, ללכת 

אחרי הוראותיו ופסקיו. ע"ה שמעון ביטון.

יוסף  ילקוט  כב' מרן הרש"ל בעל  ומקבלים באהבה בהוקרה את  אני מסכים לכל האמור לעיל,  גם 
לראש הרבנים עלינו לאורך ימים טובים ושנות חיים. פינחס אדרי.

גם אנא, עבדא דלא חזי לאיצרופא, מסכים לכל הנ"ל, ובפרט שמרן הראשון לציון בעל הילקוט יוסף 
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מחזק הדבר. מיכאל ועקנין ס"ט.

*
גם אני מצטרף לעליונים למעלה. מסעוד בן ר' דוד אלחדד.

גם ידי תיכון עם הרבנים שליט"א. הרב מנחם אברהם.
גם אני מצטרף לכל האמור יצחק אלמליח.

גם אני מצטרף לכל האמור. שמואל א. בלאאמו"ר הגר"י חזן דייןביה"ד חיפה.
אף אני מצטרף לכל הנ"ל. יצחק פרץ.

אני הק' מצטרף לכל הנ"ל ע. אלחרר אב"ד חיפה
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